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 >> רועו םינוקרדו םיכובמ ודוטנינ הוס ןחלוש ילחועמ בועחמ יקחשמ םיקחועמל ןוחריה



 לן |

 קחצי ןיוצמהו ריוצמה ידוחיה 9
 .18 דומעב םכילע

 יי ית ה יו + וו.

 יי ץ יו
 1994 רבמבונ :45 ןוייליג

 - סונייקואל רבעמ תושדח
 - חריה לע טאפ טאפ :הדמול

 - :1.וחא [[ - תמלוצמ הריקח א:

 - יבראב :תש
 - םיפיטרכה לוק

 יו
 - תימי תת הקתפרה :

 - ג אדשאו אא
 - 1 ש םא רק יז 0

 !ךז ברע !חצ ברע
 ?ץ?רדסב ?םויה םכמולש המ

 ןועגיש לכה זיווב םג !ויפוי
 ,םיסרפ" .ליגרכ םיניינעהו

 םיקעוז םכתא עמוש ינא "...םיסרפ

 :םיקסעל שגינ ןכלו -
 הזיא תעדל םינרקס םתא םא

 וצור ,ןותיעל שי שדח ןגולס
 םא .םכמצעב ולגתו 27 דומעל
 וא תושדח תומישמ םיצור םתא

 :השקבב - םישדח םיסרפ

 .סרפ םכל עינמש יתוא וענכש
 ,חב וריבסהו היולג יל וחליש ,תמאב
 ימ ,30) םילמ םישולשמ רתוי אלב
 סרפה המל (ףתתשי אל גורחיש
 קינעהל יאדכ המל ,םכל אקווד עיגמ

 םתא םצעבו ,םירחאל אלו םכל ותוא - ןבוהטב
 וצרתש המ לכ בותכל םילוכי - וא ן ו 6 |

 דוצמב םכל רוזעיש םכל הארנשו - עשפמ ףח 6
 .טרפה רחא - המחלמ תנוכמ 6

 ףרוט"-ל חולשל שי תויולגה תא - רטסופ |

 ,קרב ינב 2409 ,ד.ת ,א1< ,"ךרועה - אודוסהזו הדחה 6

1 
 הפוזה:היולגה .51114 .דוקימ - םיבתוכ םיזיוו

 4 9 ןשי - ביירד הגמ ה !חוטב לע םינוק םתא [/'?0ב בשחמ קחשמ םינוק םתאשכ

 ,איהש הביס לכמ ,םכמעטל אל אוהו קחשמה תא םתנקתה
: 

 = "?70= הכ זגרומ ם ] |

 ב | .רחא קחשמל יוכיז ולבקו ןיקת בצמב ['?0לל ותוא וריזחה במ | יי" "ו ו שי | | / | | | |
 : : ןורהס :סקימוק 8 ְי

 - חול ₪

 וליל ו 1 .קוצ היג - ביבר רוד ולהנמ תומלועב םג .וישכע = .תמסרופמה .תינוכמה | .ישיא סחיו הדומצ הכימת ,החונ הינקמ ונהתו 1 ?0ל ואוב

 לט :םייונמ תקלחמ *  גרבלוז הרהוז :תינושל היד + ףארצ יב 2 ע 2%
 ,קוצ רינ ;\/12 ריד :םיפתתשמה * ביטגנ הדוהי וסלצ * םלס

 ה ס-ןב ןרע ,ץכ יזייד ,סלריא דוד ,ייפ ו :הוצ ןב ףחש | קש - לר
 יל יור ה רמל . וב רואיל ,גבס יבא .03-6961826 'לט ,60 לוריבג-ןבא 'חר :ביבא-לת ףינס

 םיבתכמל ןעמ* קרבינב ו ו שמ דבש הלה | ' .
 תת | 09-589077 ילט ,(ראטס 'זספ) 29 בולוקוס :הילצרה ףינס * 4 :דוקימ וקרב ינב 2409.ד.ת :יתכרעמ רמוחלו 1 מ .0ל - 077 לט (ראטס /? 0 ףוןלו> :הולצרה ףי

 | טרב ,הירהנמ ינור לאינד
 העדוה | | אינד הנמת ,ףונמ בשוממ לאינד |

 ,ביבא לתמ ןליא רבואט ,הילצרהמ
 ליג רלפרט ,תובוחרמ [ולא רנייו
 ,הוקת חתפמ זעוב לט .,רטועמ
 ןנחלא ןיול ,םיבכממ דעלג לאכימ

 .דבלב 16:00-14:00 תועשה ןוב םייונמו םיארוק תולאשל תובושת
 שע תחא תועשה ןיב לעופ ₪85-ה .רקובב עבשל דעו הלילב ז

 .םיקחשמב הרזע וא תובושת םיקפסמ םניא ₪₪5-ה יליעפמ

 ,תונתשהל םייושע ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ

 אל תכרעמל חלשיש רמוח .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה = ת'רקמ דעלג שקרפו ביבא לתמ
 בועחמל ביבטמ .רזחוי .אתא



 ,יפוס ןיא רוקינ לע ומלחש ולא לכל
 :הלבגה אלל היגרנאו תשומחת ,תוחוכ
 תבשותל רבחתמה ,אלפנ םיטרכ הנה
 הנכות תרזעבו 6-ה בשחמב היונפ
 ידי לעו קחשמב בלש לכב - המיאתמ
 תא רצוע אוה - םיוסמ שקמ לע הציחל
 םיכרעה תא תונשל ךל רשפאמו קחשמה
 תנכות ?בוט הז המל .בשחמה ןורכיובש
 הב ,בשחמ תפש לע תפסובמ קחשמה
 עגר לכב םינתשמה םיכרע םימייק
 תאפקהי ידי לע .בשחמה ןורכיזב
 ,םיכרעה תא תונשל תורשפאו "קחשמה
 10ָח דוע ול שיש טילחהל שמתשמה לוכי
 .היגרנאה תא שדחמ ןועטל וא תוליספ

 רומשל רשפאמ םיטרכה ,תאזמ הרתי
 ןנוכה יבג לע בשתמה ןורכיזמ םיעטק
 תרוצב םיבסמ .תונומת רומשל ,חישקה
 םא בשחמה תא טיאהל ,[(א יצבוק
 .דועו ידמ רהמ לעופ קחשמה

 םאש איה היעבה :ער אלל בוט ןיא ךא
 ,ןורכיז תובותכ םע קסעתהל עדוי ךניא
 "?קתיי" בשחמהש ןוויכ ,ןמזה לע .לבח
 .::ןמזה לכ ךל

 350-כ אוה ל*וחב גונעתה לש וריחמ

 ודנטנינ רפוס

 ו

 ביירד הגמ הגס

 הסרגה תא וארו הקומע המישנ וחק
 םסרופמה תוברקה קחשמ לש השרדהה
 ירישכמל אוטזו] אטחושאו| 1[ - םלועב
 וי יויו יי ודי יוד יל יי ווינה

 ורזחי תורכומה תויומדה 12 לכ .ריג םייגו
 ל יונ יי וו ומ>=
 הנאטיק ,הקאראב ןוגכ תושדח תויומד
 ירמ ךלש תוחוכה לכל קקדזת - סקא'גו
 היהת ,הנוכמה תסרגב ומכ .ןלומ דומעל
 המכ םע דחי "תודידי ידעצ"-ל השיג ךל
 דה תזקהש םיעדוי ונלוכ .תויובח תויומד
 ךולבלהו םדה םעפהו ,רופיסה לכ איה
 ונת .ודנטנינ רפוסה תסרגב םג םימויק
 !םכב תוכתל תונומתל

 ;בווס תרבח וכבו ?(השזהזוטו אס

 יי ימיו ה
 ילכ רפסמ תחקל לוכי ןקחשה .םסרופמה
 .קחשמה יבלשב וכרד סוליפ ידכ ךות קשנ
 יינש וא דיחי ןקחשל דעונ קחשמה
 המ !דואמ תחתומ ךפמה לע הלועפהו
 שי ייל = קיו יי יו יי רי
 ,"הכלאכ



 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 אצי (1994) הנשה תליחתב
 טאפ-טסטאפ" קתשמה ץראב

 תינוכמ םידליל ריכהו ,"דעצמב
 דלי" לש יפוא םע הנטקו המודא

 .טאפ-טאפ - "םילשורי בוט
 הכירצ התיה טאפ-טאפ

 תא ןיכהל לכותש תנמ לע ףסכ חיוורהל
 הז תאו ,יתנשה תוינוכמה דעצמל המצע
 לש םיחולשמ עוציב ידכ ךות התשע איה
 הסנכהכ אשדה חוסיכו הרייעב םיכרצמ
 תיינקהמ ץוח ,התיה קחשמה תרטמ .תפסונ
 ןיב לידבהל דליה תא דמלל ,םיבוט םיכרע
 םירפסמ ,םיעבצ לש תונוש תוצובק
 .המודכו

 רישי ךשמה אוה "חריה לע טאפ-טאפ"
 תגצה לע םירתוומ רבכ ןאכ .קחשמ ותואל

 החנה ךותמ םיאצוי) הלחתהב טאפ-טאפ
 הלילעהו ,ודליל תרכומ רבכ איהש
 .ןושארה עגרהמ הליחתמ

 ,תועטב) טאפ-טאפ תחלשנ הז רופיסב
 תונבל הילע רוזחל ידכו ,חריל המ אלא
 ,הגה ,םוטרח :תוכיתח 13-מ בכרומה ליט
 וללה תוכיתחה תא .חרי תוכיתח 10-ו ףוג

 תונוש תומישמ עוציב ירכ ךות גישת איה

 .חריה לע
 שי ,םדוקב ומכ ,הז קחשמב םג

₪905 [| 
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 הלש בלכה - םיבר םירבח טאפ-טאפל
 ובוהו וםדוקה קחשמב םג) התיא רימתש

 ץראה רודכמ אבוהש ללח בכר אוהש
 .שטננו

 וזמ הנוש הניא קחשמב הקיפרגה

 הקיפרג לע אוה שגדהו ,םרוקה קחשמבש
 .וריוצמ טרפב ומבו ןיעל המיענו הקלח

 ,םימיאתמ םה םג םילילצהו הקיסומה
 לבא ,תירבע רבוד קחשמה !בל ומישו

 .קופיסב ונלגרתה רבכ הזל וליפא
 תויורשפאב עיגמ לודגה יונישה

 קחשמב - דליה ינפב תודמועש תוברה

 רפסמו טעומ היה םיכסמה רפסמ םדוקה

 קחשמב .ןטק היה ךסמ לכב תויורשפאה
 םא םג ,זוזי וב ועגיתש רבד לכ טעמכ הז

 היצמינא ןוטרס עצביו ,קחשמל רושק וניא
 רפסמ ,ןכ ומכ .קיחצמ ףא ללכ ךרדבו רצק
 תובר םלוכב .תויורשפאהו לודג םיכסמה
 םימעפ רפסמ ץוחלל יוצר תובורק םיתעלו
 הבוגתהש םושמ ,רבד וא ץפח ותוא לע
 .(םעפ לכב הנוש היהת

 הווהמו ,ידמ לק וניא ומצע קחשמה
 תמר תניחבמ םדוקה קחשמל רישי ךשמה
 רבכ רשא םידליל ץלמומ אוה ןכל ,ישוקה
 םידליל ."רעצמב טאפ-טאפ"-ב וקחיש
 הליחת ץלמומ ,קחשמה תא םיריכמ אלש
 זא קרו ,ןושארה קחשמה תא שוכרל
 .הזה קחשמה תא ליעפהל

 ,ךורא אוה ליטה יקלח רחא שופיחה
 רוקיבו חריה ינפ לע תובר תועיסנ ךירצמו

 טאפ-טאפש תומישמה ןיב .םיבר םינבמב

 ,ריעה חתפמב תוכזל הילע .עצבל הכירצ
 16 לעב) חריה לעי-תורידה תיבב רקבל
 ,ימוקמה קסויקב -רקבל -ותונוש תוריד
 .דועו.דועו לסרודב קחשל

 אוה קחשמב םידמתנה םירבהה:רחא
 .םיקחשמ.ךותב םיקחשמ לש .םתואצמוה
 איה קסויקב תאצמנ טאפ-טאפ רשאכ
 .םש אצמנש ואדיווה קחשמב קחשל הלוכי
 יתימא ואדיו קחשמ ןמכ:אוה קחשמה
 .טאפ-טאפ לע העיפשמ הניא ותאצותו
 קחשמב קחשל טאפ-טאפ הלובי ,ןכ ומכ
 תונחב תאצמנ איה רשאכ ,בוברעה
 קחשמה-לע עיפשמ וניא הז םגו ,םידגבה
 .דמחנ :ומצע

 דחי :וללה תונוכתה לכ לש בולישה
 תומישמ יוביר-,קחשמ ךותב קחשמו
 ,תובר קחשמ תועש דליל רשפאמ (םיפסמו
 .האנהו הבישחב תואלמ

 "| | ול

 הדמול :גוס

 % 6 6 6 :הקיפרג
 ש 4 ₪ ₪ :רוליצ

 6 6 6 6 :ףיכ
 6 6 6 6 ;יללכ |

 ירגובל ץלמומ ?ריחמה תא הווש

 .םדוקה קחשמה |

 אל םתא רתויב בוטה דויצה תא םינוקשכ

 :וארו וושה | !רתוי םלשל םיבייח
 | !םידקת רסחו דחוימ עצבמ

 ₪1-600 ןונק תטפדמ

 ע ב צ ויד תקרזה

 !חייש 9

 הנתמב ןונק ו

 ₪.1-200 ןונק

 ןבל-רוחש

 !חי'יש 9

 תספדמ שכווה לכל
 | םֶנואא 5ב םיריחעה

 *.מ.ע,מ םיללוכ

 ו 4865א -33 אד
 כ 2ן2א ₪ 5/0288 ךסמ
 5.25 ןנוכ ₪ ווואוזסשפא זראמ

 008-2 ₪ רבכע ₪ ןורכז 4% | תייש 8
 ₪ ירוקמ 50 תצס ם| ..\בדזיג סיטרכומ | חייש 5

 4139 46602-6אזמ
 ו 2708 ₪ | 5/0/0.28א| ךסמ

 אצומ התא טפוסנקסב קר רצוי םוסרמ
 ךירצ התאש המ לכ

 ! הצור התאש ריחמב

 ח"ש 345 2400/9600 211611 סקפ םדומ
 חש 526 = 2400/9600 דומנייד סקפ םדומ
 ח''ש 101% 0 ו דומנויד טקפ סדומ

 הלופכ תוריהמ 2 0

 ח"ש 9 65
 ה"ש 709 אצה אוא| < 3

 ח"ש 9 יו ו

 | ל/ש םיקרוס

 ח"ש 5 (םינווג 64] ינדי 0

 (תוכיט 9) השוקי יט

 5-90 (תוכיס 9) ןזיטיס

 86 (תוכיס 24) ןזיטיס

 ו יו

 (תוכיס 24) השוקייס
 %ו\-90 (תוכיס 9) ןזיטיס
 86 (תוכיס 24) ןזיטיס

 750% תוספדמ לכ |
 !!םידחוימ םיריחמב

 ח"ש 1

 | ח''ש 6

 | ח"ש 8

 ח"ש 868 (םינווג 256) ינדד 6 | , | - - .
 ח""'ש 8 ?₪05אא 5-150 | |ורכז 4% ₪ | אוואוזסשפא זראמ בר ו
 םיינועבצ םיקרוט | 46 + - - 9 ₪ | | | ₪ | םיננוכ ₪ ₪ ךסמ סיטרכ טז צצ 6 6
 ו ייל | כ ₪ ר ב כ ע | טיעמ לוג ח"ש 9 א

 ח"ש 9
 חיש 8

 יב 24) ינדו 115-410-0 |
 טיב 2 0 ומ יר וקמ כז אס טז .\4ךדו:א סייטרב קם | 55וה₪ םוגפוטז 16 ,הלופכ תוריהמב 0-0 ןנוכ
 י 2 | יקואירק :םירתוכ ,ןופורקימו םייתוכיא םילוקמר
 />  השדחה הידמיטלומה תיידפולקיצנא ,םידלי יריש

 / ,הנומת דוביעל הנכות - רלייטסוטופ ,ריילורג לש
 ,תונומתל םידחוימ םיטקפא - 8!!08זז 8
 םוחווגו וסזזנה ,0חוקנס5סז .<3| םצצפז 5

 .500 ידניא ,םילולמנ :תונכות

 .2000 זה אן[ |
 מייעמ ללונ חש 9 רו
 :םיקחשמל תדחוימ הידמיטלומ תכרע
 תוריהמב 60-ה0 ןנוכ ,50שהה 3והפופז 165 טיטרכ

 .םייתוכיא םילוקמר ,קיטסיו'ג ,תלופכ |

 הרזח :םירוטילקת .500 ידניא ,םילולמנ :תונכות |
 והסא וושו וא ,םידרומה תופקתמ ,203 ל

 הידמיטלומה תיידפולקיצנא ,5!או ודל 2000 |

 םיריחמב זאפ 8ז..יבשחמ
 !ולבלצ ...םסרפל ונל רוסאש

 ו םי | וז

 חיש 749 260 -- היש 750 וגה

 חיש 807 ואת חיש 811 פאה

 חיש 851 וואו[ ח"ש 871 8

 חיש 1125 545\|ןה ח"ש 955 8|\425

 ח"ש 153% או חיש 1238 540

 "שש 2377 05 1 1 ד
 ח"ש % 8.16 ו דש | ו <

 חי"ש 507 50 שא אס 16-םוז אוג[, | ח"ש 541% ה חייש 2 5 3 3 8 לע |
 ה , יפל םוריחמה | יהיצוליביצ ,-1174 רוטלומיס ,ריילורג לש השדחה

 יו ד ]ו ירק עי מ יופיע ודו כנר ין | יגר וז )₪ 51 יש .5וופח+ 50166, 381וזסהש דץ6ססוו |

 ימקהיה דויצ ₪ תונורכז ₪ םילדומ 6 הידעיטלומ ₪ םיקטיד 8 םיקרוט 6 תוטפדל 9 םיבעחמ

 םימיהדמ םיריחמב יפקיה דויצו בושחימל זכרמ |
 ןג-תמר ,(6 המוק) 4 לאלצב 'חר

 03-7520821 .סקפ 03-5759368 .לט מ "עב

 שא זום םמו.ן. יבסמ לע דחוימ עצבמ |

 5% יו

 לוק יסיטרכ
 | | | שו:

 .ח"ש 23 או 1. 0

 ח"יש 5 פאק ₪ו.5ד א או

 חי'ש 507 50 וא םז..5ד אא 16

 יי ה ₪

 ה קיר ס



 המילש היסקלג סוחדל רשפא ךיא
 יתנכתמל קר ?דחא ןטק ןוטילקתב

 .הבוועתה +(

 ₪[. תרדסב ינשה קחשמה והז
 יסאלקה ,רוכבה חאה לצא ומכו
 ץלאנ ו "8
 ךמויק לע !לו רוחסל
 .הלודגה היסקלגה יבחרמב
 ןאכ םלועהש הלגת הרהמב

₪ 
 םיהוזמ יתלבו היצרדפ ,הירפמיא
 ה
 ידדוש םג .הלשמ הלועפ תוטישו
 תוחפו ילנויצנבנוק קשנ ,ללח
 תוחרבומ תורוחס ,ילנויצנבנוק
 לכב ךל םיכחמ םידבע וליפאו
 שורפו חותפ ולוכ םוקיה .הניפ

 טתומ[אתה- הז תו השונה | םוולז נו
 דיה ויושב

 .40:.₪ - ךלש הנושארה תיללחה יהוז
 לבא - חווט תכוראו השלח ,הנטק המחול תיללח
 שיש המ הז

 נפה קוקו |
 ןהומוה] נבו ןפ םווטו 3 ן(צ ועחש] |

 לו
 | יפי ב | זי זק 1

 ו ו

 [- םווווצ גו
 ו ד

 | ו

 /--- | 6 מ למ | לוו א

 בשחמל רשקה - וילא לגרתתש ךסמ
 .הנחתה לש יזכרמה

 דדו! ופש ת

 רמ ב ב כ כ כז ב ב כ כ ב

 - ןב שמ מב עב כ ןש ןסב מב כג ןש בג

 "לקה דימת < ףסכ ךל היהישכ
 .תופסות

 = קיז 0 ןמרדב |! 9-4 -ק] י
 1 א ולא [י 1-5 ון

 המ ה טה ה < ₪
 ,ההרו-=-- א וררדה | = 255 לזה

 לש ינכטח הבצמ לע רומשל דואמ בושח
 ...דיוואב ךל קרפתת ןפ - תיללחה
 .ללחב

 םצעב וא

 : ד
 ו בדו |

 וכ

]2-1 
5 9% 
 דב . 2 ותו ה

 ו -

 בושח ,תיניצר תיללח ךל היהתו לדגתשכ

 .וזכ דויצ תפמישר םע היהת איהש

 ךל הק - ןמזה לב דבל דובעל לכות "/
 !ןיינעל תווצ

 ל ישו

 ₪ את
| | | | 

| 
| 
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 - א טז חמא
 הז-וא

 ₪ 1 - | ממ שא |
 וו וחקמ 1 | 8 ו
 ג 1

 8 אה [<תלפפה
 [- ו 0

1 ₪ 
 ן וו האמה [1

 הזתז הפ
 נו 1 ₪
 [ ו די

| ₪ 

 ...רקויפ רופמו לוזב הגק = הרוחהפ הברה

3 

 ו אש ו |

 = היסקלגב שי םיפיו םיבר תומוקמ
 .רהסמ תונחת םג אלא םיבכוכ

 יל - רוזאה לש תיללכ הפמ

 .קוחר .הצרתש יתמ ןץופקל לכות

 רו + ז

 סיציו צב ו | םפ כה

 2 ואו ו ו ו אח || ןז ו וו אה בז ן ו =
 ְי ד

 יוז יו יי זי[ ד בע
:4 

 ] יי ווא 1 זך <

 לע ימונורטסא עדימ לבקל ןתינ םוקמ לכב
 .רתבת ןהב םיבכוכ תוכרעמ

 | | וא" !.|"יזדי דודה

 בבכוכ לכ כמ םיאביומ המ הז ךל בושחש המ

 .וממ םיאצייט המו

 מו נז 7-שה |21
 יחיה ה ] המ" שמ א

 | . / ו 1

 שמשה < ונלש שמשה תכרעמ אל וז .אל

 ...הלוחכ ןאכ

 סייטה תא לוח יהשמ ל תייבתתש ידחא

 .יטמוטואח

 א

 ב-00 הונה ואלו |
 ו יד :

% , 

 .שא חוכ הברהו דחא םייט - א זוז

.₪4 
 לעבו זירז ,לודג - 457 תו סתמת

 .דבלב דחא ליט לעב ךא ,רתוי לודג חווט

 |\ תו" 50100"

 לעבו רתוו דוע לודג ,יטיא ,הפי - ז.זוכא
 .םיליט הנומש

 .לודג תווצ לעב - דה דח\ תאמ
 וי די ךל הנק ,ןוילימ ינש דוע ףיסות

 .היסקלגה לכב ךממ לודג חיהי אלו

% | 
 רו וה בו מ

 ?םידאמ לע םייח ןיאש רמא ימ

₪ , -
 5 



 ךבלרק יבוק :תאמ

₪. ₪315 - 
 קמא אספו
 לש שדח קחשמ אוה

 ומשש יפכ ,קחשמה 111-161 תרבח
 יברבה תבוב לש הכרדב קסוע ,וילע דיעמ

 רקיעב דעוימ אוהו ,הנפואה תרמצל
 הקיפרגה .ןתוא ןיינעמ רבדהש תודליל
 לבא ,םיבזכאמ יד םה קחשמב לוקהו
 טופשל ידכ .ןויערה אוה הז קחשמב רקיעה
 שקבל ךירצ יתייה ,רתוי בוט קחשמה תא
 ךא שש תב הדלי לש התעד תווח תא
 ןֶכל ,לואשל לכואש .תוחא יל ןיא ,ירעצל
 .תדחושמה יתעדב קפתסהל וכרטצת

 ,הבתכב תונבל היינפה תורטל
 ירכזה .ןימה ינבל .םג .תדעוימ -המישרה

 :ןיינע הב.ואצמיש
 תוקחשמ ןתא הז קחשמב ,תונב ,,ןכבו

 תורחתב ףתתשהל השקבתנש יברב תבוב
 ,ןימאהל השק .תוינמגודל תימואלניבה
 לש רתויב ץצונה הנפואה עוריא והז ?הא
 ןמ תחאל תכפוה וב תחצנמהו - הנשה

 .םלועב: רתויב. תוליבומה .תוינמגודה
 תינמגוד רותב ךלש ןושארה -ןחבמה

 םשמ :םיבכוכה ריע ,דווילוהב שחרתמ

 ליוול הנממ .,המימחה יאווהל רוכענ
 וינל עיגנ ףוסבלו תצק שולגל ידכ הרירקה
 .יזכרמה עוריאל ,ד[1₪ 3[ 471. ,קרוי
 השק הדובע ונל הפצמ ,תואור ןתאש ומכ
 תויהלש רמא ימ - לכה ירחא ,דואמ
 תבָייח תינמגוד ?הא ,לק רבד הז תינמגוד
 יא םלועל יכ ,הבטימב ןמזה לכ תואריהל
 הצריש טלצ םואתפ עיגי יתמ תערל רשפא

 ,הטאיד לע רומשל םג ךירצ .התוא םלצל
 הרזעה םע לבא ,חפוטמ רעישו ןנער רוע

 רדסב היהי לכהש חוטב ינא ,ןכלש
 .םיעגושמ םייח השענשו

 המכ רובצל איה קחשמב ךלש הרטמה
 םלוסב םדקתהל ידכ.,תוהוקנ רתויש
 ךילע -,ןכ ומכ -.תרמצל עיגהלו הנפואה
 םילושכמ לע רבגתהל יברבל עיוסל
 .הנפואה .תוגוצתל- ןמזב עינתש גואדלו
 םילעה-ךרד םירבועש ןמזב ,הגספל ךרדב
 רובצל ךילע ,קרוי וינו ליוו ,יאווה ,דווילוה
 איה תודוקנה תריבצ .תודוקנ רתויש המכ
 .ךומכ .ההוז תרענל דחוימב ,טושפ ןיינע

 % 4 :הקיפרג

 'צחו % %  :ולוק סיטרכ) לוק |
 6 ₪ :ףיכ

 6 ₪ :יללכ

 אוה ומצע קחשמה ?ריחמה תא הווש

 רמול רשפא ךיא ךא ,המ עדוי ימ אל
 .הנטק הדלי לש ךויחל אל

 דווילוהב :הנוש ךרדב הענ תא םוקמ לכב
 לע - יאווהב :החותפ טרופס תינוכמב =

 תכרועה ,הרהוז תנקתמ ,תויליגלג) םיטקס
 קרוי ןינבו םיישלגמ לע = ליווב ;(תינושלה
 ינימ לכ *ארת תא-ךררב .םיינפוא לע -
 שי ןץפח לכל .םתוא ףוסאל ךיילעו םיצפח
 :הנוש תועמשמ

 היינק קית יאָרִת םא - חיינק יקית
 ילכות זאו ,ותוא יפסיא ,העיסנה ךלהמב
 הסינבה .ינפל .השבלהה רדחל סנכיהל
 ןיזאגמ לש רעש עיפוי השבלהה רדחל
 םיעבצה בוליש תא רוכזל יסנ .הנפוא
 תאש ינפמ ,ולש בוציעה תאו רעשב
 רחא .רעשל םאתהב שבלתהל ישקבתת

 ךלש ןמזה .השבלהה רדח ךותל יסנכית ,ךכ
 תא רשאכ .ירהמת לא זא ,לבגומ אל
 יצחל ,רעשל םאתהב השובל תאש תבשוח
 הריחבה .תא קודבל ידכ םחוטז-ה שקמ לע
 תא ,רעשל םיאתיש טירפ לכ לע. ,ךלש
 עבצה תמאתה לע :המגודל ,תודוקנ ילבקת
 תמאתה לע ,תודוקנ 50 םילבקמ יסיסבה

 .'וכו תודוקנ 50 םילבקמ םיילענה עבצ

 יסנכית ,המלצמ יפסאת םא - המלצמ
 לש רעש יארת בוש ןאכ .רופיאה רדחל
 תא םיאתהל יכרטצת תאו ,הנפוא .ןיזאגמ
 רופואהו ךלש תקורסתה ,ךלש .םיליגעה
 תודוקנ ילבקת המאתה לכ לע ,וילא ךלש

| 5 
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 ל כ

 .תנבה רבכ חטב הז:תאו =
 םיבפכוכ םירזופמ ךרדה לע <. םיבבוכ

 םתס .תודוקנ תקפסמ .םתחיקלש םינוש

 .והשמ דוע

 רדחל? סנָכיִת -יברבה יבלש לכ עצמאב
 עגונב תוארוה לבקת איה-ובש ,םינומיא
 ךלהמב עצבל הילעש םידעצה תעבראל
 הנוכנ-הפילה :תיתימאה .הנפואה תגוצת

 םיבושחה םירבדה דחא איה לולסמה לע
 ימיש ןכל ;תעדל הכירצ תינמגורש רתויב
 ןוכנ .תכלל ילכותש ידכ תוארוהל בל
 םיפוצה לכ יניע .תיתימאה הגוצתב

 ...יתריקי ,ךב קר תוצוענ

 הנפואה תגוצת ,בלש לכ לש ופוסב
 רזחשל -ךילע ,ןאכ .ליחתת .תיתימאה
 תדמלש .תועונתה תא ךתלוכי בטימכ
 ילבקת תא ןוכנ דעצ לכ לע .לוגרתה ךסמב
 .לבסל הדומת שיש יארתו דוקינ

 לככ - "ירכזו ,החלצהב ךל היהיש
 יברבל יעייסת-ךכ ,תודוקנ רתוי ירבצתש
 ךופהלו הנפואה םלוסב םדקתהל

 םג ויהיש ענפושמ ינא .תרמצ תינמגורל

 לכ תא ובהאי אלש תויטסיגימפ המכ
 - :תופייפיתהבו: תונמגודב- הזה קופיעה

 .תיטרקומד.הנידמ (ללכ ךרהבו יהוז-לבא

 ףא תונקל תחא ףא חירכמ אל דחא ףאו
 ,.קחשמ

 ?התוא קחשנ בהוא
 זרא / ולוס

 . 3 ם -

 "ש"ל" ב" 0 - ₪ מ.

 ל
 ] ו
 כמ | ה מ הק

-₪ ₪ 

 5 יא ו":

 ל ₪

 . כ" "5 - שרמן( אא וי
 5 מ"מ" "נ"מ ה מ ₪
 ו

5 " 
 מ" "ויו

 ₪ ו
 "מ
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 "א .
 ה ו

 = ה 1 ם
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 ת"ש מ מי

 . ו ג א ג ו רה רה

  -ב זיעמ ךתוא הארו
 "7". "מ קש" . .

 .|חתלוש .בשהחמ יקחשמכ ןוחריה

 םייונמ תקלחמ \\'17. דובכל
 5ווו4 דוקימ .קרב ינב 23809 .ד.ת

 03-5701654 ,03-57947וו :'לט

 .זיוול יונמ לע םותחל ינוצרב
 (לוגיעב ףקה) תונויליג 28 וא 4
 (תהא הנתמ) ןתויחב דיל א ןמס תנתמ יל וחליש

 וו ד ויה

 ףוסה דע ךלש בשחמה לש פירטל סנכיהל ידכ

 ,םיכובמה ןיב דוביאל תכלל אלו
 שארה תא חותפלו זיוו חותפל ךירצ
 .שדחמ שדוח לכ

 .ןכ לכ ארונ אל ןוקרדהש דמלת דואמ רהמ

 האיציו חתפ שי הרעמ לכל
 .הלחתהו ףוט שי קחשמ לכל
 !!םויסל חצנמ פיט הצור

 12 לש רבח סיטרכב הכזו יונמ וישכע השע
 .הללאל םיייזיוו םיסרפו תוחנה קינעמה

 ץ6-ל םיקחתשמ תונתמ תמישר

 שיבא ט 'ותיפה תדוכלמב ם

 דוובטייקספה וענ וב 1 ןוקודה תוואמ ם

 1 ללחה ףולא ג ללחכ המישמ ב

 [ תויופידע רדס יפ לע תויורשפא 3 ןמסל שי )

 :יארשא סיטרכב בויח תארוה ב ת/שדחמ ינא כ ה;שדח יונמ ינא ם
 (לוגיעב ףקה) סרנייד / טרכארשי / הויו יטרפו חחפשמ םש

 ו . = = - סיטרכה לעב םש

 רבמבונ שדוחל םיעצבמ | - תבותב חדד דדדדדדדה ה הול דראת
 ואב תויונח תשרב 0
 ו | | | ה ו ד ח- כח חד ה ו . 99 0-2-2!2|1"------- רוע

 -- 977 777- ז.ת רפסמ
 א ג ןופלט

 ₪ הש אמ וש הא וש בא רש תב ו שא אא = .[ ותב

 ייטב - -.'סמ דיוו ןוילמממ יונמ תויהל ת/שקבמ
 אש ₪ י.ש == ההרה דה סיטרכ רפסמ

 חייש 160 ךס לע האחמה תפרוצמ ם
 + דה חה -- סטרכה לעב תמיתח

 .תונויליג 14 רובע ןמוזמב
 4-ב בויחה יארשא סיטרכב - הרעה חייש 290 ךס לע האחמה תפרוצמ ם

 .תיביר אלל םיווש םיישדוח םימולשת .תונויליג 28 רובע ןמוזמב



 לט ינור :תאמ
 ישמתשמ וקפתסה םינש המכ ינפל דע

 וא עשה גצ םע בשחמב םיבר בשחמ
 לש הבוט המרב הגוצת רשפאמה ,5%3
 חנזוה לילצה אשונ םלוא ,ללמו הקיפרג
 תונופה הדמול תונכותב וליפא .תצקמב
 10 רבכ לארשיב תומייק רשא ריעצ להקל
 םירוצרצ המכב םיתנכתמה וקפתסה ,םינש
 ,דיחי ןוט ומכ תועמשנה תוניגנמ וא
 .בשחמה לש ימינפה לוקמרה ןמ תועקובו
 תעמשהל אלא דעונ אל הז לוקמר
 ...הלקת לש הרקמב םסרופמה ₪:57-ה

 ןורסיחה תא וארש םינושארה ןיב
 לילצה םוחתב ₪6-ה בשחמ לש לודגה
 לש הליבומ תינרצי ,דנלור תרבח התיה
 .םיינורטקלא םירזייסיטניסו הניגנ ילכ
 - תדבוכמ הרבחל האיכ - הרציי דנלור

 תחאל רבחתמה ינורטקלא סיטרכ
 ,ץ6-ה בשחמב הבחרהה תובשותמ
 הניגנ ילכל בשחמה תא ךופהל רשפאמו
 ךורעל ידכ וחוכב רזעיהלו ,המצוע בר

 - ריחמה התיה הדיחיה היעבה .הקיסומ

 .הלעמו 0
 ,הנטק הרבח הל המק םינש 8 ינפל
 סיטרכ קווישב הלחהו ,המש 8%
 יסיטרכ ראש ויהש יפכ| טיב 8 הקיסומ
 הלא בור םגו הפוקת התואב הבחרהה

 ומכ בשחמל רבחתמה ,(םויכ םימייקש
 היה שדחה סיטרכה .דנלור לש םיטרכה
 ךא ,תוחפ הברה יתוכיאו רתוי טושפ

 יתבל התנפ 4ו1.ופ .די גשיהב היה ריחמה

 ,םלועב הדמולו םיקחשמל םיבר הנכות
 תונכותה תא םיאתהל םתוא הענכשו

 תא שוכריש ימש ךכ ,הלש סיטרכל
 הקיסומ עומשל לכוי ,תיפיצפסה הנכותה

 חילצה רבדה .שממ לש טלקומ רוביד וא
 םירחתמ ןבומכ ומק זאו הפי

 הרבח המסרפתה םינש 6 ינפל
 המשו (...זא) הנטק תירופגניס

 לע דיימ ולע הישנא .(ז03!!ץע< 5%

 - 481.0מ םיטרכ לש הלודגה היעבה

 ךא - רוביד וא הקיסומ עימשהל תלוכיה
 םע קושל האצי הרבחה .תינמז וב אל
 ומשו ץצופמ לוק סיטרככ רדגוהש סיטרכ
 לגוסמה ,5ס0שהתב |הפוסז תילגנאב

 44010 טיטרבל הבתכנש הקיסומ עימשהל
 תויורשפאה .תופסונ תויורשפא ול שי ךא
 תולוק המגודל) םיילוק םיטקפא וללכ

 ו-1?

 לוכי אוה ,רתוי בושחהו - רובידו.וץוציפ

 .תינמז וב תאז עימשהל

 יסיטרכל ףדרנ םש ךפה 5086 3156
 .ולשב ךישממ םלועה ,ןאכ םג ךא ,לוק
 השדח תיאקירמא הרבח המק 1990 תנשב

 המקוה הרבחה .אוטוג צופוסת םשב

 ;ףסונבו 0ז68ווצ6-ב תורחתהל הרטמב
 תמדקתמה תויהל רגתא המצעל הביצה

 תאו לכ ,תיגולונכט הניחבמ רתויב

 ,שפנ לכל םיוושה םיריחמב

 ואוב .רצק הירוטסה רועיש ןאכ דע

 תמייק ןצסוגח :םויכ ונתיא אצמנ ימ הארנ

 רבכ 3416 .רתויב הרקיהו הבוטה ןיידעו
 ינפל לועפל הקיספה איה - תמייק הניא
 סיב 16 םיטרכ םע בוש הרזח ,םינש המכ

 .החילצה אל ךא 41008 0014 םשב
 גתומה םש תלעב ,6ז6בווצס 8

 הלודגה הרבחה הניה ,5סשה |5ןז

 דמע היתוריכמ רוזחמו ,םוחתב םלועב

 רקיעב ,רלוד ןוילימ 500 לע 1993 תנשב
 טיב 8-ה יסיטרכ לש המוצע הריכמ תוכזב
 ,א[6ו8 \/ופוסח ,ורפ םגדו 2 םגד - הלש

 לע 1993 תנשב דמע היתוריכמ רוזחמש

 16 יסיטרכ קר תרציימ ,רלוד ןוילימ 0

 לודג חתנ תספות איהו ,תומר המכב סיב
 ,םיאקירמא םירקס יפל .קושהמ דואמ
 קושה ןמ 50%-ב תטלוש (:ה!וצ< %

 לכו 45%-ב אוטחוה ופוסח ,יאקירמאה

 םיספות ,דועו 5סוחש (28]גאְצ ,['א :ראשה

 .דבלב 5%-כ קר דחי

 הרכמ םינותנה יפלש ןייצל ןיינעמ
 יסיטרכ 7 יפ 1994 תליחתמ א1]ו8 \ופוסה

 (יטגוןוט ללוכ םירחתמה לכמ טיב 16 לוק
 !דחי =

 םיגוס ינשל םיקלוחמ לוקה יסיטרכ
 .טיב 16 יסיטרכו טיב 8 יסיטרכ :םיירקיע
 ,50ת₪ 31ה9ו6ז 2 ןוגכ טיב 8 לוק יסיטרכ

 םיסיטרב םניה ,דועו 50ּונת| [3|ה5ז6ז זס

 םשל וכפהו תודחא םינש רבכ םימייקה

 .תויתיבה תונכותהו םיקחשמה םוחתב רבד
 בצקב בשחמה םע "םירבדמ" ולא םיסיטרכ
 וא רוביד ,הקיסומ לש םיכרצלו טיב 8 לש
 .ריבס היה רבדה - םיקחשמל םיטקפא
 יננוכ תסינכ םעו ,ןמזה תצורמב
 ינינאל וכפה םישנא ,ונייחל (<כ-א0א1-ה

 לש רתוי תוהובג תויוכיאב וצפחו םעט
 יבג לע הקיסומה ,לכה ירחא .לילצ
 תטלקומ םיליגר קסיד טקפמוק ירוטילקת
 יקחשמש עודמ זא ,טיב 16 לש תוכיאב

 םילילצ ועימשי אל "וכו תודמול ,בשהמ
 ?וזכש תוכיאב

1:1 

 רוצייה תויולעו החתפתה היגולונכטה

 טיב 16 יסיטרכ רצייל ולחה תורבחה .ולזוה

 המו טיב 8 הקיסומ עומשל םירשפאמה
 ודעונ רקיעב ךא ,("תומיאת" ארקנש
 תורשפאו טיב 16 הקיסומ תעמשהל
 לוק ,הקיסומ לש תימצע העמשהו הטלקה
 רוציל ידכ .ההובג תוכיאב םיטקפאו
 ינרצי וטילחה ,תירוקמ תיתוכיא הקיסומ
 הטיש לע םיינורטקלאה הקיסומה ילכ
 תרזעב ,תרשפאמה (א[11םן) ידימ םשב

 ילכל רבחתהל ,םיוסמ ינורטקלא םאתמ
 תנחלהב טולשלו ,בשחמל ינש דצמו הניגנ
 .תומדקתמ תונכות תרזעב הקיסומה

 םדומ ןיעמל לושמ או101-ה םאתמ
 םיילמשחה תותואה תא ךפוהה ,תרושקת
 בשחמה לוכי ותוא ,עדימל ןגדואה איצומש

 םיבר הניגנ ילכ םויכ ,ךפיהלו ןיבהל
 רוביח - אוזפ] קשממ םכותב םיללוכ
 םירירח 5 םע לוגע עקש ומכ הארנה

 .םינטק
 יל שי .אוזסו הז המ יתנבה .ייק .וא"

 .םיאתמ רוביח ול שיש יתיארו תיבב ןגרוא
 *"זלוגד ןיחלמ תויהל ידכ תושעל ילע המ

 יוצר - לוק סיטרכ שוכרל ךילע ,ןכבו
 200-כ הלועה או11 םאתמ ,טיב 16 דואמ
 הבתכב דוקסנ ונא .המיאתמ הנכותו ח"ש
 תואלפנה הקיסומה תונכות תא תדרפנ
 רותלא תויורשפא ,םיבר םיטקפא תוללוכה
 לע הניגנה יוות תגצה וליפאו תויטמוטוא
 !םתספדהו ךסמה יבג

 הריציהו הטילשה הלק המכ דע םיהדמ

 ךתושרב תאצמנ םא ,בגא .א1[כו תרזעב

 םיכורא םילבח םע הלודג הספוק התוא
 שוכרל ןתינ ,'רתנספי היוניכב העודיה
 רוביחה תדוקנ לעמ קבדנה רוביח ספ ןיעמ
 קשממל רבחתמהו רתנספה ירתימ לש
 ינכמ רתנספ רבחל ןתינש ךכ ,א1101-ה
 ,הקיסומה תא "אורקל" ,בשחמל ליגר
 לכב דבעלו םיטקפא ףיסוהל ,טילקהל
 !ךרר

 םיפות תרציימ דנלור תרבה

 ךרד םירבוחמה םיחטשמ - םינורטקלא
 הליהתל ךרדה םשמו - בשחמל אוזםו
 ...הרצק

 8 יסיטרכש םיניבמ רבכ םתאש ןוויכ
 רוקסנ הבה ,םלועה ןמ ףולחל םידמוע טיב
 אזו \ופוסח לש םישדח טיב 16 יסיטרכ

 םג תרכומ תויהל הנורחאל הליחתמה

 .לארשיב

 16013 \ ופוסמה
 ויט .\שהוס 16 [והפוש

 ריחמב יסיסב טיב 16 לוק סיטרכ
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 העמשה תקינכט -
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 םיקחשמ ללוכ ,איהש |

 ו א וש %% ץררקמה

, 
 ףה ד \ יז | שש ₪ 5 ו א שמ 5 ₪ [- -
 הוו זה זמ ומדוקל ףסונב



 8 6 / ויל ין תישיעי .ויטישיו וישישי]| ןוישיקי) ]ןישינאי] םיפיט 8 םיפימ 8 םיפימ 8 םיפיט 8 םיפימ 8 םיפימ ; 6 |

 הנוי ריאי

 טבמוק לטרומ ₪
 הלעמל ,הטמל :תורגתשה ,א טמא א

 המידק הסמל :היירי ,הלעמל רהמ זאו
 הרוחא םיימעפ :ודפרוט .ךומנ ףורגאו
 הרוחא םימעפ שולש ,המידק זאו
 .הובג ףורגאו

 :תפפועמ הטיעב ,1.1₪ אאאט *

 המידק תחא םעפ ,הרוחא םיימעפ
 ומכ רבד.ותוא :היירי .ההובג הטיעבו
 םוקמב לבא תפפועמה הטיעבה
 ףורגא תושעל ךירצ ההובג הטיעב
 ,הטמל ,המידק :[:11511 1111 .הובג

 לכה לע רוזחל זאו ,הלעמל ,הרוחא
 .תינש

 !ףורגא םע טאגפש ,ינינא] סמ א

 רחיב ץוחלל זאו ביריל בורק .דומעל
 תטיעב .ךומנ ףורגא ,הטמל ,הנגה לע
 .הכומנ הטיעבו.המידק ,הרוחא :לצ
 .ךומנ ףורגאו המידק ,הרוחא :היירי
 זאו המידק םיימעפ :[יןו15ו1 ןןאו
 ,דחיב הובג ףורגאו המידק

 ,הרוחא ,הטמל ,המידק :לונלג ,אאסטס א
 ,הנגה לע ץוחלל יתיירי ,הלעמל
 ךכ רחאו הרוחא ץוחל ריאשהל
 בורק דומעל :[:19%1511 111%1 .המידק
 ,הטמל ,הרוחא ץוחלל זאו ביריל
 .ךומנ ףורגאו המידק
 הייריה.ומכ :חרק תיירי ,5ש קחס
 ריאשהל ,הטמל :הקלחה .ןדייר לש
 הטיעב ,ךומנ ףורגא תינמז ובו ץוחל
 ,הטמל :זדא[5זו ואו .הנגהו הכומנ
 .הובג ףורגאר המידק
 םיימעפ :לבח תחילש ,560 0%
 דצמ תורגתשה .ךומנ ףורגאו הרוחא
 :ךומנ ףורגאו הרוחא ,הטמל :דצל
 2 קחרמב דומעל :1א!5₪ או
 ,הנגה ץוחלל זאו ביריהמ םידעצ
 .הלעמל םיימעפ ץוחללו ץוחל ריאשהל
 הרוחא םיימעפ :היירי ,פסאצה

 ומכ.ץוחלל :רשג .ךומנ ףורגאו
 .5₪8 2ו:₪0 לש הקלחהה
 ;הרוחא םיימעפ :[ין[1511 ו
 .הנגהו המידק םיימעפ

 סלג יעור

 תו 6 ₪
 .םוקמ לכב עיפוהל :10 + וש א
 .עיגפ יתלב 10+60 *
 .םמאוס קחשל :110.+ כ *
 .תוריהמ תמר ::10 + / א
 תכללו רבד לכב רובעל :ןס + א א

 .וללחב םגג םוקמ לכל

 רלימ ירמוע

 לקיטנטה לש ומוי ₪
 ךירצ ,ןהוו םע ןיע רשק רוציל ידכ א

 םודא עבצב רדחבש ץעה תא עובצל
 תורביש ןוטגינשוו גרו'ג תא ענכשלו
 .ץעה תא

 לש תידוסה הדבעמה ,אוהש ןמז לכב א

 .ןועשב תאצמנ דרפ ר"ד
 דיתעהמ רזוח.לוגסת לקיטנטה רשאכ *

 ףותב רובעל ךירצ ,ךתוא ץווכמו
 םידוחה .םיהבכעה לש םירוחה
 .םיקתממה תנוכמ דילש תלדב םיאצמנ

 לש תשופחת ןרוול גישהל ידכ *
 תא סור. יטבל תתל ךיהצ אוה .,לקיטנט

 האפרמהמ תחקלש תוינכותה

 .לגד הזמ השפעת סור יטבו ,דיתטבש

 םשאת 3 ₪
 ועבוכ תרוצבו הליספ חקית םא א

 תא ךכ רחא ןועטל לכות ,רומשתו
 .בוש הליספ התוא תא תחקלו קחשמה
 םימעפ ףוס ןיא תאז תושעל לכות
 .ולעי ךלש תוליספה םעפ לכבו

 רה-ירפ לט

 ם00%] ₪
 לכ.ךשמל עָיגפ יתלבל ךופהל ידכ
 ןמזה לכ בותכל ךירצ קחשמה ןמז
 | .זטטסס :קחשמה ךלהמב

 ךלהמב בותכ ךרח הרומ ץח לבקל ידכ *

 .זפסז םיימעפ קחשמה

 לכ תאו קשנה ילכ לכ תא לבקל ידב *
 קחשמה ךלהמב בותכ םהלש תויריה
 אה

 לבקת אל 511 א[ \₪56-ה תסרגב *
 הבור תאו המזלפה הבור תא
 130 19000-ה

 ךלהמב ב]תכ תוריק ךרד רובעל ידכ *
 .וס5ו50 0 קחשמה

 ןורש ףסא

 טקמו םאס ₪

 לותחה לע םקמב שמתשהל ךירצ א
 .דרשמל הסינכבש

 הרחרהסה לע תולעל ךירצ סקרקב *
 ליעפמש.שיאה םע רבדל הז ידחאו
 ךל .סיטרכ.ךל ןתי אוה - .התוא
 תא ךל ונתיו םידובאה םיצפחה להואל
 ,גד תרוצב טנגמ םגו ךלש םיצפחה לכ

 הארמל סנכיהל ךירצ ןירותסמה רוזאב ' *
 םא:.טנגמב שמתשהלו
 םודאה טנגמה תא םיליעפמ
 סנכיהל רשפא !םודאה תא קרו
 .תומודאה תותלדל

 תביסמל סנפיהל ירכ ו
 תחאל תכלל ךירצ םיטופניבה
 רכומה םע רבדל ,תודעסמה

 ךירצ סקמש ול דיגהלו
 סקמל ןתי רכומה .םיתורישל
 ץור ;ךלי .אוהו תוחתפמה תא
 לע סקמ םע רבדו רהמ
 .םתוא ךל ןתי-אוהו תוחתפמה
 תא ול ןתו הביסמה רמושל ךל

 ביכרהל םג ךירצ .תוחתפמה
 ,רמזה לש האיפהמ תשופחת
 יסקירט לש ןורקהמ המ'גיפה

 הכירבהמ תפז ,הפרי'ג-ראווצ
 .התוממ רעישו

 דובאה ידנלוהה לש הרכמה ₪
 ,הרונמ-ךירצ התא הרכמל םנכיהל ודב * 

 .הריפח תאו םירורפג ,שוכמ

 לקיטנטה לש ומוי ₪
 לגנו'גב ץעה לע םיספטמש ירחא א

 .הנאוחירמ ןשעל ךירצ

 6 יראל ₪
 ךירצ םייניושה אפורל סנכיהל ידכ *

 םע רבדלו שארה לע תחפטמ םישל
 .הרוכזמה

 סנו'ג הנאידניא ₪
 םיטנלטאב ןונמתה תא רובעל יִדְכ א

 בולכ ךותב ברקע סופתל ךירצ
 .ברקעה תא וילע קורזלו תועלצה

 (: אוז .זאפ !| ₪
 ]א דא ג הליספה ךסמב בותכת םא *

 .תוליספ 90-לבקת

 ו'ג יבייב ₪

 .צסש] תורעמה בלשל רוקה א

 רונג יש

 \(01.ץ 30 ₪
 ךל רמגיהל דמועש האור התאשכ
 רוזחי חוכה .תינמז וב 11.א1 ץחל חוכה
 .99%-ל ורזחי תויריה םגו 100%-ל

 טבמוק לטרומ ₪
 המידק ,הטמל - האפקה :5₪8₪ 2080
 .ךומנ ףורגאו

 ףורגאו המידק ,הטמל - קרב :ןדייר דל
 הרוחא ,המירק - לצלצ תחילש .ךומנ
 .הובג ףורגאו

 ןשוג ןולא

 [] טבמוק לטרומ ₪
 ד ד נ

 ףורגאו הרוחא ,הרוחא :דחא שא רודכ א
 .ןוילע

 המידק ,הרוחא ,הרוחא :שא ירודכ ינש *

 .ןוילע ףורגאו
 ,הרותא ;הרוחא :שא ירודפ השולש =

 .ןוילע ףורגאו המודק ,המידק
 הנוילע הסיעב ץוחלל :תה דיה זודצ
 .בוזעלו

 ,המידק ,הרוחא ,הטמל :הא 31 ןךדצ =
 ,הנוילע הטיעבו הטמל

 ,הטמל ,הרוחא ,הרוחא :א[:כ51ה
 .ןוילע ףורגא + הָנוילַע הטיעב
 :הרוצ יונוש
 .הלעמל ,הלעמל :50 0

 המידק .הטמל ,המידק 5 ₪0 =
 .ןוילע ףורגאו

 הטיעבו הטמל ,הסמל :םהח א
 :;הכומנ

 .הנגה ,הנגה ;הנגה :א זז הא

 ,המידק ,הדוחא ,הרוחא :1.18 א א
 .הנגהו המידק

 ףורגאו הטמל ,הלקמל :תק דו 5 א
 .ןוילע

 המידק ,הרוחא ,הטמל :אזפמא =
 .הכומנ הטיעבו

 הטיעבו הרוחא ,המידק ;הטמל :1ג% *
 :הכומנ

 הובג הטיעב קיזחהל :\[₪1.1%814 א

 .ררחשלו

 ,הרוחא ,הרוחא :זסאאצ 08

% 

*+ + > 

 .ןותחת ףורגאו הטמל

 טילופוניטנטסנוק חשמ

 2000 יטיס םיס ₪

 דיל היישעת ירוזא דימת םישל שי *

 םיחטשב רחסמו םירוגמ ירוזאו םימה
 .ריעב םיימינפ

 ומב.םירבד תונבל ספהת לא *
 :"וכו תאאת פאו ה 1. אא

 .םישנא תירבמ הז .תויח ןג-הנבת לא
 ךמוא "תויחה ןגמ חרב ליפ" טפשמה
 ?והשמ םכל

 ליצי הז ,םישיבכב ךוסח הלחתהב <
 .תויפסכ תויעבמ ךתוא

 ביצקת דירות לא ,םלועל לבא ,םלועל *
 !תרהזוה האר ,העונתה ףיעסב

 תואיצי יתש:םע ילמינימ ריהמ שיבפ =

 תויעב ךל רותפל לוככי ,תוסינכו
 תיאר אלש דיגת לא ..תושק העונת
 םימסוח םיגהנ" :ןותיעב תרתוכה תא
 ."תובוחרה תא

 לבא ,תילאידיא איה תיתחת תבכר א
 וא דחא וק.- םיכוביס הברה ילב
 :תעצוממ ריעל םיקיפסמ םיינש

 םימקוממש .םיסובוטוא ילנימרט ינש -*
 לש תווצק ינשב רחסמ ירוזא ינשב
 .תואלפנ ושעי ,ריעה

 תא םירפשמ הפועת-למנו םי-למנ *
 .והלעמו 10,000-ב קרו ךריע

 200 תא ,טפנ תנחת תונבל יאדכ אל א
 תנחת לע הפידע איה םהבש טוואגמה
 .חור תוניברוט:.םע םילשהל ולכות םחפ

 ,תרחא ריעל השקמ שיבכ תונבל יאדכ =*
 .רתויב הלודגה ריעל יוצר

 המחלמה תוכיא תא רפשמ אלבה =
 .ריעהמ קוחר ותוא םקמל יוצר ,עשפב
 .היישעת רוזא ךותב רשפא םא

 ריאיו ןבור

 טבמוק לטרומ ₪
 ביריל דומצ היהת.םא :'גייק ינו'ג *

 ,'גייק ינו'ג לש-תמויסה תא עצבתו
 םא ךא ,דחא שאר. ביריל שולתת
 ושאר תא שולתת.הלופכ תמויס עצבת

 ךל רמוא בשחמה רשאבכ .םיימעפ
 זאו ,תמויסה תא עצב ביריה תא לסחל
 תמויסה תא ליחתמ אוהש ינפל דוע
 דעַצ.הרידַא תוריהמב בוש התוא עצב
 ,ושאייתת לא - עוציבל השק דואמ הז
 ,(ךרדה ךרואל חילצי הז

 :םה םיאנתה לייטפרב םחליהל ידבכ א
 'גייק ינו'ג'םע.םחליהל ךירצ התא
 התא ,טייפה בלשב קדו םוידמ .תמרב

 ילב םיימעפ ביריה תא חצנל ךירצ
 ,הנטק העַיגנ אל ףא ךב עגי אוהש
 ךישמת זא תמויסה תא השוע התאשכ
 .דואמ רהמו הקספה ילב התוא:עצבל
 םיליגרתה תא עצבל םתחלצה אל םא
 ,ןבור .רוזעל חמשנו ונילא ורשקתה
 .07-416501 ,ריאי ,,6

 תובוחר ,ינורהא םיקילא

 םסוכא] ₪
 הרוצב;אבה דוקה תא וטינכת םא <

 דצב-המיאתמ הערוה עיפות ,הנוכנ
 :הסמה .לש לאמש

 .תוריק ךרד רבעמ - 50 =*
 הזה דוקה תא םיליעפמ םתאש ןמזב
 .רבד םוש ףוסאל ולכות אל

 רחא םלוע ₪

 וחמש - יִנש ךסמ א

 .1יוב - יעיבר ךסמ *

 טז אדא 3 ₪
 תא םילבקמ 1.+%1+] לע םיצחול םא * 

 לבא ,תואירב 100% םגו תשומחתה לכ
 .תודוקנה תא טפאמ דוקה

 טבמוק לטרומ ₪
 :םויסה תוכמ

 המידק ,הטמל ,המידק - 508 7880 * 
 הובג ףורגאו

 ףורגאו המידק םימעפ 3 - /גייק ינו'ג .*
 .הובג

 ןמזב םידובא ₪

 ול תתל ךירצ טאלראי תא גורהל ידכ א
 דומגת ךכו ,קשב תאצמש חרפה תא
 .קחשמה תא

 !םינמחר םיארוק
 ונחנא המכ םיעדוי םכומכ ימ

 ונחנא המכו ,םכלש םיפיטה תא םיבהוא
 דוע םע היולגו בתכמ לכ לבקל םיחמש
 השקב לבא .םירשע וא ,םיינש וא פיט
 :םכילא ונל

 !קיפסמ !טבמוק לטרומ יד
 ונילא םיחלושו םיבש םישנא

 טושפ הזו ,רבעב ומסרופ רבכש םיפיט
 םא חמשנ ןכל .ןכסמה רודמה תא םתוס
 םיפיט ונילא חולשל םייתניב וקיספת
 חוציפב וזכרתתו ,יראלופופה קחשמל
 .םירחא םיקחשמ



 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 בשחמהמ "טוחסל" וחילצת אלש םתבשח םא
 וסנ ,וישכע דע םתחלצהש הממ רתוי םכלש

 טייבהגמ 12 - תימי-תת הקתפרה תא ןיקתהל

 תללוכה האלמ תימי-תת הידפולקיצנא לש
 הז לכ ,תונומתו םיטרופמ םירבסה ,םינוטרס

 .םיעבצ 256 - 5/0 תקיפרגב
 השעמל איה "תימי-תת הקתפרה" הדמולה

 רשא הלעמו 10 יאליגל תדעוימה הידפולקיצנא
 םיגוסמ םי תויח לע עדימ ,םיכירצ וא ,םיצור
 .וםירחאו םיפרוט ,םיקנויו םינוש

 שמתשמה ינפב הגיצמ "תימי-תת הקתפרה"
 :וללה תויחה דומילל םיכרד רפסמ

 עדימ תגצה תרזעב איה הנושארה ךרדה
 הדבעמב ."תימי תתה הדבעמ"-ב ףטוש ןפואב
 .ןונמת ,ןבל שירכ) רומילה אשונ לודגב גצומ וז
 דחא לכ לע הציחל רשאכ ,והמודכו ןטרס

 ףיקמ רבסהו עדימ טסקטה ןולחב גיצת וירביאמ
 תא תוארל רשפא ,ןכ ומכ .קלח ותוא לע דואמ
 ותוא לש םיימינפ םיקלח וא ,בורקמ רביא ותוא
 .רוצי

 שומיש ידכ ךות עדימ לבקל םג רשפא
 ךירצ םש "?ינא ימ" ןוגכ םינוש םיקחשמב
 .רסמה לע םשל רוציה תא םיאתהל

 ינא המ" ארקנה יטפמיס ןוקחשמ םג שי
 ןקחשה לעו ךסמה זכרמב היח תגצומ ןאכ :"לכוא
 היחל "לכוא" הווהמ תרחא היח וזיא שחנל
 .זכרמב

 לדגומ רוציהמ קלח :"יתוא שפח" !דוע זרוע

 רפסמ .רבודמ היח וזיאב שחנל ןקחשה לעו 50 יפ
 תויורשפאה רפסמ ןכלו בר אוה קחשמב תויחה

 ,לודג אוה
 וקבל ןקחשה לוכי וללה םיקחשמה רחאל

 ימי-תת ךובמב "בבותסמ" אוה םש ,םוירווקאב
 אשונה לע הציחל .אשונ רתתסמ הניפ לכב וב

 ,ףוחה :םיאשונה ןיבו עדימ תלבקל ותוא איבת
 האנה תצק םיצור םא .וםיפרוטו םירזומ םיגד
 זאו "רצואה תא שפח"-ב קחשל רשפא ,הז קלחב

 .ןצמח תוינשב לבנומ טוטישה ןמו
 םש *ימי-תת רויסי איה תפסונ היצפוא

 ןוגכו םי תויח לש תוצובק לע ערימ לבקל רשפא

 תוריצי ראשו םירזומ תוגוז ,םיקנוי ,םיפרוט
 .ותוימימ

 תונומתב אבומ םדוק רכזוהש עדימה לב
 256 ,5%6024 לש תוכיאב ,ת-ו-מ-י-ה-ר-מ
 .(םכתורשפאב שי םא) םיעבצ

 הקתפרהב שי - ףוסל ונרמש בוטה קלחה תא

 וכותל הסינכהו ,"ימי-תת עונלוק" םג וז
 םילילצ םע םירצק םינוטרסב הייפצ תרשפאמ
 וא ףקות ןבל שירכ :ןוגכ ,םינוש םיאשונ לע
 והשמ תמאב הזו - "וכו םיעשעתשמ םיניפלוד

 .םיהדמ
 הקיסומב הוולמ "תימי-תת הקתפרה"

 לכ םגו ,התלעפה ןמז לכ ךרואל תירבעב בובידו
 םינטקה םיחאה םג ןכל ,תירבעב םה םיבותיכה
 .הנממ תונהיל םילוכי

 וניה וז הקתפרהמ בואשל רשפאש עדימה
 בכרומ וניא םגו ,עדיה תומר לכל דואמ ישומיש

 בוט וטלקתש המ ,עורגה הרקמב .ידמ ךבוסמ וא
 וזיאב ,ה'רבחה תא םישרהל ולכותו יללכ עדיל

 םיב ןונמתה לש ןימה ייח לע הרושק אל הרימא
 .םודאה

 תכרעמה תושירדל בל ומיש :הרהזא ,םויסל
 לש ההובגה תוכיאה בקע .הטמ תומושרה
 ולכוי אל םישלח םיגצ וא םיבשחמ ,הדמולה
 תכרעמה םא וקדבתש יוצר ןכלו התוא ץירהל
 .המיאתמ םכלש

 "ןשי "גוי

 355% בשחמ

 וא! :ןורכיז
 0.4 :ךסמ

 תויוצר תושירד
 הלעמו 386ןכא :בשחמ
 הלעמו 2%18 :ןורכיז

 504 :ךסמ

 ?וק סיטרכ
 51[ 31.51 םאותו)

 ג א

 שו מ )

 םיבנויצ

 הדמול :גוס

 :הקיפרג

 :;לילצ

 :ףיכ

 ;יללב

 הזש םירוהל ודיגת ?ריחמה תא הווש
 !הווש הז זא יכוניח |

 קס דא ו ו וסל ווא

 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 הריקס ונאבה תונויליג .רפסמ .ינפל
 שיא טקיורפ" םשב קחשמ לע תבחרנ
 תורבוע יתש רנייב קחשמ ןתואב .יעסמה

 תושעל רשפאש ,הנושארה - תובושח
 6ונקשז 6 לש הקיפרג בלשמה קחשמ

 וזבומכ 6ו-אוסא] לעג תוכיאו:תוריהמ םע

 והז יכ ונלש האובנה .היינשהו ,הדבוט -

 לש יםשג" ךותמ ןגשאר קחשמ קה
 .םימוד םיקחשמ

 יגי אל י ושני יפ:דינ הל 6 םויה

 הז.ןויליגב :רתוי הבוט:הרדגה וז:*לובמ*.=
 קהשמ לע הבתכ דדוע אוצמל ךרשפא
 יס אודו או: ז" םשב 0-אאו
 הז. הזתונטקל אוה םג-יסנכנה

 טמתשמ "ייאו(דזסה]ש ץהדה*

 16% דוו< -תארקנה היבולונכטב

 הז חותופ :,שוטניקמה :.יבשחממ החוקלה
 אלמ עבצב םינוטרס ץירהל רשפאמ
 :והלעמו 3860 יבשחמ לויהבוט:תוריהמבו
 ןכלו;בר םוקמ ,ןבומכ ,ספות הזכ .ןוטרס
 .דבלב הוטילקת לע ץפומ אוה

 .בורקה ריתעב םש יא שהרתמ קחשלמה

 תמהלמ בקע החמ םסושה תייםולכואמ וו

 הגודךיב קטנררשמתש ריהב תוטילש:םלוט

 רש א תרתתמ תוצווק רפהמ וראשנ

 יא בצה תשנה ירגאמ>לל הטלתשה
 עקתה7יילבוזםהב .תומוקמ תושפחמהו

 | ,םישדח טיח םיקהלו

 ייטב לחשמל ףרטצמ 67 דיא) התא

 תתיחנ :תוחנ? ץלאנ רשא י'צאפא קוסמ

 הרוחב ;;םייטל ךלש הפתושה סע םנוא
 הלקתותסע .ימאמ סב הבמהשרושיפות עב
 שפג םפהי א. היהש ינשהיקופמה,קופמר

 יאהמ רנושש  רוווא-עקרק .ליטמ עתפל
 ל הוסלתפמ כב, התא .םת מב "יולע
 הארנכ..ךידש.-היהש ,\אהב .הרקב ה: :הדח
 םלזעה טלתשה כ הפנמה יוס ול

 םיערפומה לכל. תידימת תפתושמ הרטמ)
 .:םה.רשאב תושפנ

 טאק לע הרקבה רדחמ .חיגשמ התא
 וטינומה ךסמ .תועצמאב ,ץוחב תאצמנה
 .חטשב ואבחוהש תומלצמ רפסמל רבוחמה
 הייארה תיווזו ךפמה לע הטילש ןיא ךל
 הנקמ רבדה) קחשמל םאתהב הנתשמ ךלש
 ונפס .שארמ:תוארל. תורשפא םיתעל ךל

 דוחייבו  ךל:הוזעל  םילופיש .םירבד וא
 רפסמ םג .םיאצמנ הרקבה רדחב .,(טאקל
 םימיוסמ-םירוזאל .םירפוחמה :םירותפכ
 ןוכנה ;דוקה ידי לע םתלעפה השגה ,יאב
 ,(רריצמ הבישחהא-םיזמר ידי לע קפוסוש)
 .יאה תוגכסמ טאק תא וצלחי

 םירוצי םג םואצמנב יאב ןטקוהשמ רוע
 לש םתאצות הארנב.םהש םרא ייומד
 קוידב אל םה ,יאב וכרענש םייטנג םייוםינ

 הפוהל ,םכיבש תרזעל םיאב
 השעמל היושע :קחשמב יהקיפהנה

 םיטהסמנ .הההבה-רדחב .רסמ .תנומתמ
 שילש ףרעב לשילדוגבו| רוטינומב םיארנש
 םייעוצקמ םר.םישרסר .ובשחמ ,רסממ
 ו א מב-;םיי תימא>םיסהס .ומפןקפוהו
 ךב ראשה לכו םינמחש ,םזמל'צ ,יאטורסת
 טרסב. בשחוהל :קחשמה קופי הטעמק
 לע עיפש מש הז גה התא < יםיטקארטנוא

 ,טרסח .ךלהמ
 לש לוקה: ספ-םה קחטמב םילילצה

 םימ 5% ,םיה ןכגדינ ורכוש ה טרסבר
 דחנומב :הרבוחש  הביאתמ עקר תקיסומו

 אמ דהובנ הינרבקהוצוקב = יקחס יל
 קחסמה לש םיניינעמה םירבִדַר :החא

 - םכלש םשחמה יבאשייב תובש חתהה אה
 6 בהל לומוה -יפרנ .ץיאמ םכל שי םא
 םיטרכה תא לצני קתשמה < םועבצ יוולימ
 טס תראה מכ רומה ב מרק הזה
 אחרנ אל=> אלו םא ,תינזתדמהתוכיאמ
 רדתסי יבשחמה

 קחו ה דו הבושה  תדרקל"חופ

 ץורל לוכיש ,םויה דע.ונלקתנ וב ידיתיה
 ןכלו 6 יבשחמ לטו שוטניקמ יבשחמ לע
 ילטבל האלפנ:הנתמ 'תווהל\.הלוכו> וז

 "סח ודיוס ה[ יה זנו: ,םוכיסל .שוטניקמ
 לק.אל ;תיתימא-ההובג המרב קחשמ אוה
 קתשמ לש תועש םכל קפסל לוכיו ללכב
 יתוכיא טרסב הייפצ ךות תאז לכו האבהו
 םינמזומ םתא = (אירטס ילילצל הנזאהו

 ךחוימ דואמה רָבַעמה .תא רובעלו .תוסנל
 ,הזה

 יביטקארטניא :קחשמ גוס
 :הקיפרג |
 :לילצ |

 :ףיכ

 :;יללב

 אל תאז םיבכוכ 5 ?ריחמה תא הווש

 !קיפסמ הרורב הבושת



 :תאמ -
 ךבלרק יבוק |

 תוך "'5 5וקמא הזו*"

 ,יטסארק לש ובוכיכב שרח קחשמ אוה
 .ןוספמיס תחפשממ עגושמה ןצילה
 אוה ךא ,םידליל רקיעב דעוימ קחשמה
 רתוי הפיט פיט םישנאל םג םיאתהל לוכי
 תא םיריכמ יאדווב םכבור .םירגובמ

 םיריכמ אלש הלא ליבשב ךא ,יטסארק
 אוה יטסארק :הדצקב ותוא ראתא ,ותוא
 היזיוולטה תרדסב עיפומש ןצילה
 לודגה ורוביג אוהו ,"ןוספמיס תחפשמ"
 .הדדסה בכוכ ,ןוספמיס טראב לש רתויב
 םיקחשמ ,תוצלוח ,םירטסופ לע עיפומ אוה
 הכוז תימויה ותינכותו ,םיבר םירבד דועו
 ,דליפגנירפס ריעב המוצע תויראלופופל
 ,חור סג אוה .ןכ ,הא .הרדסה תשחרתמ הב
 ידוהי וליפא אוהו יראגלוו םג לבא קיחצמ
 .םיקרפ המכב גצוהש יפכ

 אצמנ ןצילה יטסארק ,םידלי ,ןכבו
 וייח ימיב שגפש רתויב הלודגה הרצב
 ,ריקב חטוה ושאר הב ,םעפהמ ץוח ילוא)
 ויבא לש וביל תא רבש הב םעפהמ וא
 םירוצי ינימ לכו םישורבכע - (ןכסמה
 אוהו ,ולש םיעושעשה תיבל ושלפ םירזומ

 םכתרזעל קוקז אוה .תושעל המ עדוי וניא
 םהל ונקו ורדחש םירוציה תא שרגל ידכ

 .ולש תיטרפה הלחנב הזיחא

 תא ליצהל ידכ קחשמל םיקעזנ םתא
 ,אוהש ידכ תוצעה דבואו ללמואה יטסארק
 המ לכ .םירשואמ בוש ויהי טראב ןבומכו
 םתא ותומד תאש יטסארק לע וא) םכילעש
 תא איבהל אוה ,תושעל וטימלגמ
 ,םינבל תזזה ידי לע תודוכלמל םישורכעה
 ,תוידוס תותלד תאיצמ ,תורוניצ רוביח
 תונהיל ,רוציקבו הפצרהו תוריקה תסירה

 = ל . ןהמבמ

 םישחנה :םירוציה ראשל רשא .הברהו
 םיקרויו הפצרה לע םילחוזש םיכייחמה
 םידורווה םיריזחה ,סרא ירודכ ךילע
 ךילע בשייתהל םיסנמו ךילעמ םיפפועמש
 םירויש םירז-יחה ,(ךכ לכ חונ עמשנ אלו
 תויקנעה םירופיצהו רזייל ינרק ךילע
 ךתוא ףיקתהל תוסנמו רדחב תופפועמש
 ךיא םהל הארי יטסארק - ןהלש רוקמה םע
 .םהילע תפרפר תוגוע תפעה ידי לע םינהנ

 םכתא חלושו החלצה םכל לחאמ יתייה
 וריכתש יוצר הז ינפל לבא ,קחשמב קחשל
 יקנע םוקמ והז יכ ,יטסארק לש ותיב תא
 תיב .דוביאל וב תכלל תולקב רשפאו שממ
 5-מ בכרומ יטסארק לש םיעושעשה
 .םירדח 14 דע שי רוזא לכב רשאכ ,םירוזא

 ןורדסמב םיאצמנ םתא ,קחשמה תליחתב
 ןורדסמב תותלדה ןמ תחא לכ .ישארה
 רוזא לכ ךותבו ,5 דע 1 םירוזאל הליבומ
 םכילע .רחא רדחל הליבומ ץע תלד לכ
 ידכ רוזא ותואב םירדחה לכ תא רומגל
 םילוכי םתא .חתפית אבה רוזאל תלדהש

 םירוזאהמ דחא לכבש םירדחב קחשל
 רפסמ םנשי ,םלוא .וצרתש ררס הזיאב
 איה םהילא הסינכהש וא םימוסחש םירדח
 הסינכה .ןיעל הארנ וניאש ידוס רבעמ ךרד
 תנבלב הטיעב ידי לע רשפאתת םהילא
 .רוזא ותואב רחא רדחב תאצמנה םסקה

 ירי לע םיוסמ רדח םייסת רשאכ

 רוזחל לכות ,וכותב םישורבכעה לכ תדיכל

 הארת םאו ,תאב ונממ רוזאה לש ןורדסמל
 לוענמב הלוענ תסנכנ הנממש תלדהש
 הנשי .רדח ותוא תא תמייסש ןמיס הז ,ףסכ

 לוענמב הלוענ דימתש ןורדסמב תחא תלד
 בייח התא ,וזה תלדה תא חותפל ידכ - בהז

 רדחב .רוזא ותואב םירדחה לכ תא םייסל

 תושעל ךילעש המ לכ .םישורבכע ןיא הזה
 ריזחתש ,םסקה ןבא תא אוצמל אוה ,וב

 לכות ונממש ,ישארה ןורדסמל ךתוא
 םתאש רחאל ,וישכע .אבה רוזאל ךישמהל
 לחאמ ינא ,שורדה עדימה לכב םידיוצמ
 ליצהל וחילצתש הווקמו הבר החלצה םכל

 .יטסארק לש ותיב תא

 םינויצ

 6 %6 % :הקיפרנ

 6 6 6 ;ולוק םיטרכו לוק
 יצחו* ₪ ש :ףיב

 6 6 6 ;יללכ

 .עובקל השק זריחמה תא הווש
 ינאו םידליל רקיעב דעוימ קחשמה
 יניעב ןח אצמי אוה םא עדוי אל
 .ומצע לע רזוח אוה ,הזמ ץוח .םלוכ

 ,ווטפמיפ תחפשמ לט מ | ב | ₪
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 וע םתא ,וארת .הב םנג

 תה מ"ב תו שט יש 1
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 ךבלרק יבוק :תאמ

 ,ומצע קחשמה לע רבדל ליחתאש ינפל
 קחשמה .!הרצק -.הרהצהב :חותפל -יתיצה
 רתויה םיארוקל רקיעב .דעוימ ןבוהטב
 םילוכי םיהחאה םיארוקה ןכלו ,םיריעצ
 הארנ קחשמה םא ,האבה הבתכל ובעל
 הארנ אשונהש וא ידמ טושפ םהל

 ןותיעש רמא ימ ,ידמ יתודלי םהל
 ,םיריעצה םיארוקל.גאוד אל.זיוו
 !?אה

 ונרהבהש רחאל- ,וישכע ,ןכבו
 רובענ הבה ,וז הבושח הדוקנ

 יאדווב םכלוכ -:תיתרגשה החיתפל
 םיבלכה רוג.,ןבוהטב תא םירוכמ
 ןאס גוסמ הארמל םימתהו ןטקה
 םימוצע םידמימל לדגש .,דרנרב
 ,ודרנרב ןאַס גופמ .בלכל -האיכ)
 לש םהייח.לע ומתוח תא עיבטהו
 לכל .ומכ :םתיב הארמ לעו.וילעב
 שי ןנוהטבל םג םיבלכ-.רוג
 תסיעל :ןוגכ ,םָיבְר .םיביבחת
 םיטיהרו (רועמ ףידע)- םיילענ
 תלזה ,(ךופ -יולימ םע דבמ ףידעו
 ,תיבב תומוקמ ינימ-לכב<ריר
 ץובב .תוריקהו: םיחיטשה ףולכל
 וםיילגר תופכ :תרוצ תחיצי .ךות)
 .הזב אצויכו

 החלצהל"הכז ןבוהטב\ בלפה ,ןכבו
 יוטיב ידיל אבש:.רבד+(הלודג תיעונלוק
 התע :"2 ןבוהטב" - ךשמה טרפ תאצוהב
 בשחמה ישמתשמ ,ונילא. םג .עיגמ .אוה
 תרבח תיבמ שדח קחשמב ,ישיאה
 ווד

 ךילע .,קושל אצויש שדחה קחשמב
 וירוג--תא- אוצמל .,ןבוחטב בלָכלי.רוזעל
 םיקה ןבוהטב ,עדוי .אלש ימל-,םידובאה
 םידומח םירוג:העברא ול ודלונו החפשמ

 האיכ .ומו יבא'צ ,ילוד ,יקסבוקיי'צ :דואמ

 רבכו ,עגרל וחנ אל םה ,ןבוהטב לש וינבל
 ודבא םירוגה תעברא - ךבתסהל וחילצה
 ןבוהטב לעו ,ריעה לש םינוש םיקלח 4-ב
 םתוא:ריזחהלו םתוא אוצמל ךעויסב
 םהש הלגת איהש ינפל ,יסימ ,אמאל
 תורצב היהי ןבוהטב תרחא - ומלענ
 :תויתימא

 םיקלח 4-ב ,רומאכ ,םיאצמנ םירוגה
 םילושכמב אלמ קלח לכ .ריעה לש םינוש
 .םצלחל ידכ רובעל ךילעש םינושמו םינוש

 םינויצ

 4 ₪ ₪ :הקיפרג

 לוק טיטרכ) לוק

 יצחו 6 9 !ףייכ

 יצחו ₪ 9 :יללב

 קר לבא ,ילוא ?ריחמה תא הווש
 !םידליל

 יצחו 6

 ךילע ,םירוגהמ דחא לכ תצליחש רחאל
 איהש ךרדב ,יסימל הרזחב ותוא איבהל
 הכרד ךרדהמ תוחפ אל םילושכמ תפוצר
 .תאב

 םילושכמהו םיקלחה תעברא םה ולא
 :םהב שיש

 לרופהמ רהזיה.- םירברפה
 ,עורפה לותחהמ ,ןבצעמה
 םיצעהמ םילפונש םיחופתהמ
 לע עסונש ששטגמה רענהמו
 ןקזהמ.דוחייב -רהזיה .דרובטייקסה
 םיבלב םופתל הסנמש עשהה
 .םיטטושמ

 םע רדתסהל ךילע ןאכ - קראפה
 ,תוזנגרמ :םירופיצו םייזבנ. םיאנס
 ללוכ - םהינימל םיקיצמ םע ןכ ומכו

 .רוראה םיבלכה ספות םע
 תא. .רובעל:הסנ - םנאה

 םירופיצהו םיינבצעה .םינמרבודה
 ךרד ןרמתמ התא .רשאכ ,תוקיצמה
 ,ןאכ םג .םינושח םיצרפמהו םילמנה
 :.:םיבלכה ספותמ רהזיה ,ןכ ןכ

 ךיא ןיבמ אל ךחא ףא - הברעה
 חילצה ןבוהטב לש .ןורחאה ןבה
 ךילע ,הרקמ לכב ךא ,םשל עיגהל
 ךרד ותוא שפחמ התא רשאכ רהזיהל
 רמושמ תוקמחתה ידכ ךות ,םיקוצה

 ספות:וליפא .תופרוט תויחו קראפה
 םייסת רשאכ..ןאכל דע עיגה אל םיבלכה
 םלשוי דוחיאה ,ןורחאה בלשה תא
 .דחיב בוש היהת החפשמהו

 תיסחי) הריבס איה קחשמב הקיפרגה
 תא םיעמוש עקרבו (הזה גוסהמ םיקחשמל

 ,ביבח אוה ולוכ קחשמה .טרסהמ הקיסומה
 .םינטק :םידלול .רקיעב דעוימ .אוה ךא
 םינשקה .תא ליִצהל וחילצתש הווקמ
 .ןבוהטב לש םיבבושהו



 סלדיא דוד :תאמ

 התיה א-י/1א₪ לש היצקרטאהמ קלח
 הרדסב ,"בושטה דצה" תא קחשמ התאש ךכב
 ריכמ םישוח לעב רוצי לכש תו 0

 ויהש הלא לכל ,"םיבכוכה תמחלמ*

 םינשה 20 ךשמב תינוציחה ב

 טדקתה קחשמה לכ לש וכלהמ .(תונורחאה
 דרי יד -י] ג ו ומ

 יתימא הלניפ דנארג הרציש ,טסרופמה

 לכ יפל ,והז המ שפחל ןולימל רהמ וצורו
 .תודימה

 ו מ ו ב = כי | וב
 טג ,ןכ הא .תורורב ויה ךלש תומישמהו

 ו
 קחשמה ,115 ₪001₪8-ב ךכ אל

 םיבכוכה תמחלמ יקחשמ תרדסב יעיברה
 הושעל הסג .6!(.1 5415 תרבה לש
 התא" :הזכש יתבשחמ ליגרת וישכע

 וש ו ג תקהלמ ו

 קתהמ תורסיקה לע ןגמ ...םיירסיקה
 ."םידרומה ו 1 ייפ ה |

 ךל ץורל חילצמ אל ליגרתה ,והשכיא
 ,הז לע לכתסתש ףךרד לכב ?ןוכנ ,חומב

 תא ץצופל המיענ אל השגרה שי ןיירע
 הרטמ ןיא ,ללכבו ,קירה ללחב םידדומה

 הריוואה םע ןישמהלו דימתה'

 ווד יי וו ו ווב

 = יי = מ יור יי רי דימו ישי נז

 םיצופישהמ םלעתת םא ,תמאב
 קוידב אוה יסיסנה הנבמה ,םייטמסוקה
 םע םיפלחתמ תוברק לש הרדס :רבד ותוא
 ילולסמ ,ולכה ךס 50) תומישמ לש רחבמ
 ,ךרדב תורבטצמ תודוקנ ,םינומיא

 ,םיטופספה לכו תוילדמ ,הגרדב תואלעה
 ישקמו םיטוריפ ,ישוק קיפסמ סולפ

 וליפא שייבל וחילציש ,תרלקמ לע הטילש
 .התויב םיבכרומה הסיטה ימדמ תא

 ינפל םיכירדת לש םדיצל ,וישכע לבא
 קר אל שי ,תוירקיע תורטמו המישמה
 סוגוב תומישמ םג אלא ,תוינשמ תומישמ
 הלילע תתמ קלח רותב ךילע תוקרזנה
 .םייתש וא תחא

 עגמב ךתוא תואיבמ סונובה תומישמ
 תלעב ,תילולפא תומד םע
 םיזמר ךל ןתית רשא המילג
 הלא .תודחוימ תוארוהו
 ד  יו
 לש תוישארה תוארוהל
 רסמה לבא - המישמה

 םידגוב שיש אוה ירקי

 תא אוצמל ווועל לה

 םייניב תוניצסל רתוי בל םש התאש
 קחשמב רשאמ ךסמה לע תוארוהל

 .ךכ תושעל םיחרכומ טושפ .א-
 זו תיללחב םוטל השגרהה ךיא זא

 םע ינוסרפוס םוירווקאב הסיטל המוד איה
 רהוזהמ יצחב וליפא ףופא אל לכה ,םייפנכ
 איה תיסיסבה 115 תיללחו ,א-וא[א6 לש
 חוב תלטבו השלח ,תיביטימירפ יד השעמל

 ומזכש הלגמ התא הרהמב .לבנומ שא .

 םינגמ וי
 ןורחאה רבדה ,םימייק אלו טעמבש
 םאה תויללתל ברקתהל אוה הצרתש
 .ל"ז התאו תועיגפ יתש .תויקנעה

 ןכל ,םייטה אתל ץוחמ טיבהל השק
 את" יבצמ תוזירזב ףילחמ ךמצע תא הלגת
 ירחא ףודרתשב ,"םייט את אלל"-ל "םייט
 אוה רשאכ ,דחוימב ןקמח :תסייט ואו םייט

 זז ,תאז תורמל ,ךא .ךסמה לע קזבכ ףלוח
 המחולב בושה םרוג תאז לכב אוה

 ןטק םחול הווהמ אוהו ,תיטקאלגרטניאה
 .הזמ ץוח .םינפ לא םינפ תוברקב הלועמו
 16-ב רימת שמתשהל חרכומ אל התא

 ץיצפמ ,םיחתות-תניפס ןאבכ שי
 םדקתמ התא רשאכ םיטהל ןתינש טריימו
 יא 1 = לב הי יש יי ין | )| יי
 תחתפתמ תמאב המיזמה הפ .וןבומכ ,רתוי

 לע תועיפומ תומדקתמה 115 תויללחו
 ןה :תמאב תודחוימ תויללח ןה ולא .ךסמה
 לכ אלו - ןתוא סיטמ התא רשאכ תויפייכ

 טושפ התא .ךדגנ תוסט ןהשכ תויפייכ ךכ
 לכ תוסט ןהש ללגב ,ןהב עוגפל לוכי אל
 יתלב טעמכ הרוצב רהמ תונופו רהמ ךכ

 ?ורפרוט םע ןהב עוגפל הסנת .תירשפא
 .יוביס ןיא

 הרוצב םג תוברקב םיר רופי
 =) כ תישאר 4 ון 1

 1 - םא תויללחל ברקתמ התא רשאכ
 .המדא דיערמ אל ךא ,םישרמ אוה טוריפה

 יי
 לכב:ןהב טיבהל תוינש המכ קר ךל שיש

 לדמהה לכ תא םצעב תווהמ תופסותה
 תלובי ומכ םירבד :קחשמבש האנהב
 קומע עוקש התא םא תרובגת ןימזהל
 ררוגמ תשומחת לש תפסות תלבק ,תורצב
 אלש עגרב ל נה טושפ וא הביבסבש

 ₪ יב יי גו םיראשנ
 לכה ושע 1.653 ₪15 ,השעמל .םייחב
 לע ,רתוי ןזואמ יברק קחשמ תונבל ירכב
 אל וז ?תמאה .תוליעיו תונטק תופסות ידי
 לש םיסבה !ללכב השק המישמ התיה
 תולוק םע ,הלועמ היה דימת קחשמה

 הישכע .תיביטקרטא הקיפרגו םיחבושמ

 .תווצקה תא קילחהל הז רתונש המ לכ

 יה יזז רמה 8 א- א-ב

 לש קנעה לנסראה
 םיביואה ,תורפיקה
 םילוע ןמזה לכ ויה

 ל ור ה |
 הניתבמ ,תכחהוגמ
 .תירפסמ

 הברה הזל היהת אל ,הזה בוביסב
 םעפ ףא התא קחשמה לכב ןכל ,תוצמשמ

 לומ ךחוגמ ןויווש יאב ךמצע תא אצמת אל
 .םעפה אל .םיביואה

 תונושארה תורטמה ,הז םוקמב

 היהת התא וב בצמ תורצוי ,תוינשמהו

 .?סמ תויללח לש תוקידבב ידמ קוסע

 תוסנכנ ןהש ינפל תורובעמ תסיפת
 לורטנ ,הביבסהמ תוקלתפמו לע תוריהמל

 עא ור ליה = < = ] ל קן ד י שד ל ולמצב די

 לש ןתוברקתהמ גאדומ תויהל ליחתתש
 תושמוחמ ךא ,תודבבו צ -וא₪6[1 תויללח

 -וןאסט ,והככ-הככ) א- ואט .ו(בטיה

 םיזוורב| םיטאריפו (תוזירז ךכ לכ אל)
 בי ג יי | שין
 למש ,הניפ לבמ תוצצה תויללח הברה ךב

 הרוצב להנל אוה דרשיהל ידכב רתונש המ

 ךתצובק ינב לש םהיתופקתה תא תיעוצקמ

 ךא .תושעל השק .םשמ חרוב התאש ןמזב
 .תוסנל לודג ףיכ

 יו ב ה וה ו וריי

 וז ,השעמל ,א-\1אס ומכ ךכ לכ השק

 ילוא :קחשמה תא ראתל הנוכנה ךרדה אל
 רסח" ךב לכ אל אוהש ריגה? רתוי ןגוה
 1 | ייל יד ו ו יומו וב יי יש *

 עקתנ אל התאו תנזואמ הרוצב תולוע

 רשא ,תמיוסמ המישמב םימלש תועובשל

 .תימסוקה המוזמב ילוש םרפ קר הווהמ

 קחשמה ,רבכ יתנייצש יפכ ,לכה ךסב
 ןזואמ קתשמ אוה ]מ שד מא

 .אילפהל
 לש תופוק רבוש רצומ והז

 םינותנ ןוטילקת לעב ,ן.טס פה םד'5
 קה ,ןבומכ .ריבפ ריחמ םץ ץצופמ

 טשהש ,הקיפרג לש ללוכ לופיט לביק

 םינבצעמה םי עטקה לכ תא ונממ

 ןוכנ .ותוא םצמצ יללב ןפואבו םיכיבמז
 םיערה ה'רבחה תא ןאכ קחשמ התאש םג
 שודיח רומאכ הווהמ הזו - יוניש םשל

 ,תאז תורמל לבא ,יתועמשטמ
 וחפשמל ןמאנ ןב אוה דוח יוזמה

 הביסה םג יהוז ,קפס אלל ,ךא
 +1 שמל .הל ועמ ךכ לכ קחטמ
 ו "ו ו תא שי ו ו 8

 | 0 תא קחשל ךתוא קי
 ואו :[81 8 1.- -ל רובל זאו 0
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 סלדיא דוד :תאמ
 בוט םש שי עפצ0%08ז% תרבחל

 אל הז ךא ,אקווד הלועפה יקחשמ םוחתב
 "עשפמ ףח" קחשמה תא רוציל הל עירפה
 לובי רשא ,רומוה לעבו ןיינעמ קחשמ -
 .םיבר יניעב ןח אוצמל

 יקנאפרבייס דיתעב םקמתמ רופיסה
 םיתחשומ םיריקפו םיעשופ ובש ,השק
 1(: 1 1 וכו ,ונרוביג .הדימ התואב

 ולזמ תא הטנמש ,ןטק יאמרו רמהמ .אוה

 תולודג תוינכות ול שי רשאו תוחרבהב
 סמ םע ךבתסה :אוהש ירחא לבא .דיתעל
 .תובוחב קומע עוקש אוה ,הסנכה

 ול שי ;המשנה לע שורג ול ןיא ,ןבומכ
 קוקז אוה ןכלו ובוח תא םלשל םימי 8
 לש ויתונויסינ ,אל וא תיקוח - .הדובעל
 ,םירבחל רוזעל ,תובוט תושעל א
 תויח תרבחב ומצע תא ןכסלו םיצפח בונגל
 תא וטפתי ,הבולע הרומת לבקל ידכב ףרט
 ןאב שי ,ןפוא לבב .קחשמה לש ונמז בור
 תומילא תושיגפ המכ ,ןטק הבהא רופיט
 םגוו| הרזע תצקו םילודג םיעשופ םע
 .ןשי רבחמ (בוביע

 תא אצומ התא הב ,המדקהה ירחא
 סנכנ התא ,'ז \/ נ"מ בכובה לע תחונ ךמצע

 לכות ןאכו ,יללח הפועת לַמנל

 הטילשה תכרעמ תא תוסנל
 הטושפ תכרעמה .קחשמה לש
 | הב שיו ,הלעפהל דואמ הלקו
 םיצפח תונבל תורשפא וליפא
 ינש לש בוליש תרזעב םישרח

 .םינוש םיצפח

 תומישמ ןומה ןאכ שי
 רסירתו ,םינוש תומוקמו

 שוגפל תוניינעמ תויומד
 הברה תורבדמ אל ןהש תורמל)
 תא ןהמ תגשהש ירחא

 ,(השורדה היצמרופניאה
 לבא ,תוירגתא יד תודיחה
 השקתי אל הסונמ ןקחש
 ילוא םיליחתמל .ןתוא רותפל

 6%- )כ

 לכל .חתפמה ךא .,השק רתוי תצק היהי
 תתל םילוכי רשא םישנאב לופיטב אצמנ
 םיסונ םה םהב לזלזמ התא םא :םיזמר

 תוביבח תפיט זא ,םמצע ךותב רגסיהל
 .תחלצומ הלחתהל השורד

 גישהל אוה ירקיעה רגתאה ,הלחתהב
 המכ לבא ,םישנאה ליבשב םינוש םיצפח
 יאדכ - -ךל םיליעי התויה םיצפחהמ
 םיבושחה םירבדה .דחא .ךלצא ריאשתש

 המ תולגל אוה "עשפמ ףח" קחשמב
 םתוא בלשל םאה :םיצפח םתואב תושעל

- 

 ון א

 םהילעבל 'םתוא ריזחהל ,םירחא םיצפחב
 ?דיתעב שומישל םתוא רומשל וא םייקוחה
 ןכל:,בנג-אוה 10א-ש רוכזל דואמ בושח
 ורמסמ אלש רבד לכ םירהל חמשי 'אוה
 .בל םש:יאל רחא ףאש ןמזב ,ותוא

 םטפרגה םיטקפאה לש םתוכיא
 םיעטק הגיצמ החיתפב היצמינאה .הנתשמ
 םימעפל :ומצע .קחשמה ךא ,םימיהדמ
 השק תובורק םיתעל .אל םימעפלו םישרמ
 הפצרה לע םיבכושש םיצפחה תא תוהזל
 םייפרֶג תואקתפרה יקחשמב שדח אל הז -
 םה רשאכ טםתוא תוהזל השק םימעפל ךא -
 .ונרוביג לש.םיכב םיאצמנ רבכ

 החילצמ ללכ ךרדב תוטטסה הקיפרגה

 ,ןותחתה םלועה לש תפוניטה רואיתב
 ;לכה"ףסב .הבוט ןאכ היצמינאהו
 הריווא םירצוי .םיילאוזיווה םיטקפאה
 .לפשו תובילע- לש תענכשמ

 הסנמ."עשפמ ףח" קחשמהש הארנ
 ידכ  ,הלעפהל טושפ רתויש המכ תויהל
 יכסמ רסירת ?צחמ .דרטומ היהת אלש

 טעמב הז :סוטסס 2 תופמ 2 רטנווניא
 הלוכי יאלמה תספוק :ךכ לכ אל ךא ,לעופ
 עצבתש  ירחא דואמ תנגלובמ תואריהל
 ןניא תופמהו ,קחשמב .תיניצר תומדקתה

 :;היצמרופניא .קיפסמ תוקפסמ
 יפל יסיִסב יד הארנ סוטטסה ףסמ
 יקחַשמ לש|הדימה הנק
 ליגר רבד" והז ךא ,םידיקפת,|

 םא..הזה גוסמ םיקחשמב
 ,יבויחה דצה לע םילכתסמ

 ןפואב תלעופ םינולמסה תכרעמ |
 תיינבל םוצפחב שומישהו ןיוצמ

 :הלועמ טושפ םישרח םינולמט
 לש -אשונהו,רומוהה םא

 ףח" ,ךיניעב ןח םיאצומ קחשמה
 לבוקמ- רַגתא ךל עיצי *עשפמ
 הגילהמ הקתפרה אל וז .ןיינעמו
 תאצוי.קיפסמ איה ךא ,תימואלה
 דע ךסמל ךתוא קתרל ידכב ןפוד
 .ףוסה

 סלדיא דוד :תאמ

 םירידנ יד ויה הלועפ יקחשמ ,םעפ

 .םהמ ןומה שי רישכע לבא ,(- יבשחמב

 רתוי בוט המ ,"זבזבל" תוקד 15 ךל שי םא
 םהב םינמז שי ,לכה ירחא ?ץצופמ קחשממ
 ומכ םיקחשמ םע םמעתשהל ןכומ אל התא
 וליפא ,₪[ .דזאוה 8 וא או( דצ 0
 ליצהל ידכ .םגוסמ רתויב םיבוטה ויהי

 קחשמה אב ,הלאכ םינמזב ךתוא
 םע ריהמ קחשמ - 6%05 םאס[אא
 חסונ הטמל הלעמלמ טבמב תוליעפ
 .ה1.וטא םאטמ

 16 ךרד ךכרד תא םלפל איה הרטמה
 םייטנטומ םירוציב םיאלמה םיבלש
 ינימ לכ ףסוא התאש ןמזב ,םיירזכא
 קחשמה ךכב .חטשב חוכ תופסותו םיטונוב

 שםירתא םיקחשממ הברהב הנוש אל

 :יתועמשמה לדבהה אב ןאכ ךא ,ונונגסב
 ידכב ךלש 'חומב שמתשהל ךירצ התא
 רבד לכב תוריל ךירצ קר אל התא .םגישהל
 ךירצש תודיח םג ןאכ שי - שוגפתש
 ךרד .רובעל לשמל חרכומ התא .,רותפל
 תא םסוח רוטיק לש ןוליס לבא ,ןוררסמ
 הז הרקמב תושעל ךירצ התאש המ ..ךּכרד
 רוחהו ,ןורדסמה הצקב רוניצב תוריל אוה
 .רוטיקה םותסש לש הריגסל םורגי ובש
 עגרב הארנ הז תוחפל ךכ וא ,טושפ
 .ןורתפ תאצמש

 לע לקמ אל ללכ הזה יתבשחמה םרוגה
 תובער .תוצלפמ םעו ,תזרוזמה תוליעפה
 ביגהל ךירצ .התא ,םינוויכה לכמ תואבה
 .תוריהמה אישב

 61405-ה ,תוחורה לכל ,והמ זא
 שי הלועפה יקחשמ בורל ?הזה :אשטואת
 ללכ ךרדב לבא ,טושפ דואמ עקר רופיס
 רופיטה .ומצע קחשמל ילמינימ רשק לעב
 בשוחמ קר אל ,תאז תמועל ,וניקחשמ לש
 הריווא ףיסומו ירוקמ ,שידח םג אלא ,בטיה
 .קחשמל תדחוימ

 הנבו ןטק רפכל עיגה ףרוטמ רוספורפ
 רשא 01005 :01א5-ה) לע-בשחמ וב
 םיגיצנ ומצעל הנב םג אלא ,דבע קר אל
 קפתטה אל בשחמה .ותוא וקילרהש עגרב

 רוספורפה לש ותזוחא לע תוטלתשהב קר
 והובו והות לש ןנע .טלפ אוהו ,ףרוטמה
 ויהש תויחהו םישנאה תא ךפה רשא
 םיבשותה ..םינכוסמ םָיטנטומל הביבסב
 תושעיהל ךירצ והשמש וניבה ורתונש
 שולפל ידכ ברח יריכש ינש ורכשו
 ףוסבו םיטנטומה תא גורהל ,הזוחאל
 .ומצע בשחמה תא סורהל

 אוה 105 אטזאמ קחשמה ,ןכל

 לע טלתשמ התאשכ ,םינקחש ינשל קחשמ
 אל ,עגר .היינשה לע ךרבחו תחא תומר
 הזה בצמב :םידדוב םינקחשמ םג ומלעתה
 ,היינשה תומדה לע טלתשמ ךלש בשחמה
 רע הבוט.ךכ לכ ולש היצנגילטניאהו
 ןב םע קחשמ התאש ךל המדנ םימעפלש
 .יתימא גוז

 רוחבל איה ךלש הנושארה המישמה
 לכ :,הריחבל תויומד שש ןאכ שי תומר
 תחא .הלשמ השלוחו חוכ תודוקנ םע תחא
 לבא השקונו הקזח תויהל הלוכי תויומדה
 תויהל הלוכי תרחאש ןמזב ,תיטיא תצק

 המכ ירחא רגפתת איה ךא המכח דואמ

 ןושארה קחשמב - הצע הצרת םא .תועיגפ
 - אהו\]5 ומכ קזח והשימ תחקל יוצר

 .רתוי קוחר םדקתהל חילצת ךכ

 קשנ תאשונ תויומדהמ תחא לכ ,ףסונב
 לש ותדקאמ הנתשמה ,הלשמ
 םיליטה לוטמל דע דא אא

 ומע בחוס יצ[ם-ש

 המ. .ןטזה לוב
 םיינסרה םיקשנהמ
 בושחו  ,םירחאמ רתוי

 תאז םג רוכזל דואמ
 .הרזחבה ןמזב |
 תויומדהמ תחא לכל |
 וב:דחוימ קית שי |

 םיצפח אצמיהל םילוכי
 ,רתוי השלח תומדהש לככ .םיליעיו םינוש
 היעבה .קיתב םידחוימ םיצפח רתוי הל שי
 שיו םהב שומישה ירחא םירמגנ םהש איה

 .םירחא אוצמל ךרוצ
 :תועיפומ תוצלפמ - קחשמה וישכעו

 ;ךתוא תובכעמ :תודיח ;ןתוא גרוה התא

 םיצפח ,חוכ תופסות ,ףסכ ;ןתוא רתופ התא

 :הפצרה לע. םיבכוש .תוחתפמו םידחוימ
 .ךשמהב םהב שמתשמו םתוא םירמ התא
 .םמעשמ אל ךא טושפ .טושפ ךכ לכ הז
 לפש ךכ לכ בוט בשוחמ קחשמה לש בצקה
 הז םא ןיב ,ךקיסעהל ירכּב והשמ שי ןמזה

 .תירוס תלד חותפל וא ליטמ קמחתהל

 םירוזא.העברא ןיב םיקלוחמ םיבלשה
 הדגעמה ,הזוחאל ביבטמ רעיה :םינוש
 ףתרמה ףוסבלו המצע הזוחאה ,ול הצוחמש
 ישוקה תמר ,ףרוטמה בשחמה אצמנ ובש
 תוצלפמה םגו ןמזה לכ הלוע תודיחה לש
 הפישי .רתוי -.תונכוסמו  תוזירזל תוכפוה

 ,םהב םחליהל םיבלש ירמוש לש ףוסניא
 ותואש 611005 אאא תא חכשת לאו

 לסב .הלועפ-ללכמ איצוהל דחוימב השק
 ידכב ץצופל.שי ןתואש "תוטילב" שי בלש
 .ךישמהל ךל ןתי קחשמהש

 .אוה שחההס5פ םאש]אמ קחשמה

 הקירבמ הקיפרג .ןיוצמ קחשמ ,רוציקב
 םיקשנ לש םיילוק םיטקפא ,תכבוסמ אלו
 ,הלקת לכ אלל ןכות יאלמו םימיאתמ

 תחא םעפ וב קחשתש קחשמ אל הז
 הברה ךכ לכ וב:שיש ינפמ ,ונממ חכשתו
 רובעל הצרת יאדווב התאו ,תולגל םירוזא
 .תונושה תויומדב שומיש ךות שדחמ ותוא

 הלועפה יקחשממ דחא והז ,םצעב

 םססא| לע :קר -.0-ל רתויב םיבוטה
 רשפא .,ונממ בוט .אוהש דיגהל רשפא
 אוה ,לכ םדוק :תוביס יתשמ וילע ץילמהל
 םיקחשממ היצנגילטניא רתוי-שרוד
 .וב קחשל ףיכ תמאב ,תינשו ףנעב םירחא
 ?ותוא תוסנל אל המל זא

 ?ידמ רתוי יתבהלתהש ?םתרמא המ
 ואל ללכב
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 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 תונידמה .2057 .ץראה רודכ

 רשא ,םלועה לש תושעותמה
 ,ץראה רודכב הטילש לע וקבאנ
 תובכרומ תונוכמ .הרמ האצותל ואיבה
 וראשנ ץראה רודכ תריפסומטאל יכ ובשיח
 ןיא ונממ בצמל עיגתש ינפל ,םינש 5 קר
 .ףוסה רבעל תורדרדתהב ליחתתו הרזח
 וינפ לע ךופהי רשא ןורתפ אוצמל ץמאמב
 לחוה ,תושונאה תרהוד וילא סרהה תא
 חתפמה ."ןדעה ןג* טקיורפ םושייב
 קר אצמנה רידנ לרנימ אוה הז טקיורפל
 .תושונאה תא ןיוע רשא קחורמ בכוכב
 רועש ךרד קר איה וילא השיגהו

 .םוטנאווקה
 .שדח םיוגמ התא .ןיפירג ורד אוה התא

 .עסמהמ הנהת
 קחשמל רטבסהה ליחתמ הלא םילמב

 קחשמ - "סשהאדעא םאזמ"
 .שדח (:2-א()או

 לע הבתכה תא םתארק אל ןיידע םא
 העיפומה *(:אוד(יה1. קאך4" קחשמה

 הליחת הילא ורבעת יכ יוצר ,הז ןויליגב
 הדוקנל ורזיח זאו ,התוא וארקתו (17 דומע)
 .וז

 לע הבתכב ןיוצש יפכ .יפוי ?םתרזח
 םג ךייש ,".אןדו6 ה. ץהדזה"

 םיקחשמל "סח אשא שהזט"

 םינקחש םע ומלוצש םינוטרס םיבלשמה
 התא םעפה .תינוידב הלילעו םייתימא
 .אבצה תורושל בדנתה רשא שדח לייח

 רעש" תא םלכאמה ידוס ןיינבב בצומ התא
 הווקתל רעשה ,רומאכ ,אוהש *םוטנאווקה
 .ץראה רודכ לש הדיחיה

 בושח לרנימ תחקל ,טנכיהל ךילע
 !לכה הז - םייחב רוזחלו

 םחליהל ךירצ התא ...קוידב אל ...בוט
 המודה קחשמב ,תוער תוצלפמ דגנ
 אצמנ התאש םושמ .המודמ תואיצמל

 ףושחל ךירצ םג התא ,דחוימ קנטב

 תרמצב תויותיתש
 איה וב ןוגראבו תיאבצה
 ךירצ םג התא ,תכמות
 קשנ ילכב טולשטל
 םירבחה ,םיבר- הרובעתו

 םיבבחמ אל הגולפל ךלש
 םימש אלו דחוימב ךתוא
 ,םלועה לרוג לע ץוצק
 תנואתב הגרהנ ךתרבח
 אל ןיידע התאו םיכרר
 וישכע - זוחא 100 דקפתמ
 ולכה תמאב הז

 יט אדיטאו
 תגצה לע דחוימ שגד םש
 דולב .םיבגוטרספה
 "יודו. שגדוו*-בש
 רוטינומב וגצוה םינוטרסה
 םאתהב םינוטרסה םיענ ןאכ ,דחוימ

 םע רומאכ ומלוצ םה .הלילעלו הריוואל
 דחי בשחמל ורבעוהו ,םייתימא םינקחש
 הלא םינקחש .םישרדנה םילילצה םַע
 בטיה יושע ךא בשחוממ עקר לע ובלוש
 .םייניעל דואמ המיענ האצותהו

 המכמ בכרומ קחשמה קשממ
 וזיא םיתעל רוחבל ךירצ התא - תויורשפא
 ךלומ תומדל רוסמל הלאש וא הבושת
 הנוע וא לאוש ךמצע תא עמשת התאו
 םדקתי הלא תוריחב יפלו - (םאתהב
 תבשל קר םיתעל ךרטצת ,ןכ ומכ .קחשמה
 לע תושענה תולועפב וא חיש ודב תופצלו
 בייח היהת םיתעלו ,ומצע קחשמה ידי
 .דבל ןתוא עצבלו ינפקות תויהל

 איה קחשמב תופיה תודוקנהמ תחא
 היצלומיסל וא ירותטמה בכוכל הסינכה
 תואיצמ לש קחשמ השעמל והז - ולש
 םיללכל-םאתהב גוהנל ךילע ובו ,המודמ
 הארנש המ לש דמחנ בוליש .ךל ורבסויש
 .בשחמה יקחשמ לש אבה רודכ

 םילוכי םניא הרבפ הקיטומהו םילילצה
 םילצנמו םיניוצמ טושפ םה ךא - עיתפהל
 בולישב ,םות דע טיב 16-ה יסיטרכ תא
 הארנ רבכ יתמ) הקיסומו תולוק לש
 טיב 32 יקחשמו םיסיטרכ

 םנמוא אוה "סט הא[זטא] ל

 סופתל לוכי אוה ךא יביטקארטניא קחשמ
 קתרי - תורוצ יתשב ,םינקחשה ,םכתא

 םמעשי וא קחשמ תועש תורשעל םכתא
 םיבהוא םתא םא יולת) תוומל םכתא

 וענאווקה וע

 ןשקא הברה אלל ינוידב ערמ יקחשמ
 קחשמב רבודמ ,הרקמ לכב .והבישח הברהו
 המכ וב םדקתהל תוסנל .הוושש ,ביהרמ
 וא הבוטל) ולרוג תא ץורחל אלו םיבלש
 רעש" ךרד םתרבעש ינפל (הערל
 ..."םוטנאווקה

 תכרעמה תושירד
 םכתושרב שי םא וקדיב הו חד וז =

 1 יש ד תוחפל 1 שי וייה גיי וייר וו +

 דו קה יופל קחש מה

 ו ו ל ווי ישי שווים

 ייל רוי ו וה וו ומ יה

 וסא!מ ,טיב 8 לוק סיטרכ ,60-אסאו
 .חישקה | קן וי = ה ןו ןכ

 ו ימ* ה וו 8

 מ 60-א0א1 ,(םיעבצ ןוילימ

 ו2א[8 ,טיב 16 לוק סיטרכ ,הלופכ
 נוכב םייונפ 14%18-כו ןורביז

 = יו ו |

 יביטקארטניא :גוס

 6% ₪ ₪ ₪ )₪8 :הקיפרג

 ש ₪ ₪ ₪ ₪ :לילצ

 6 6 6 6 6 :ףיכ

 6 ₪ ₪ ₪ 68 :יללב

 ןח אצמי אוה םא זריחמה תא הווש

 רתוי אוה - הנושארה העשב םכיניעב

 .הוושמ |

  השאשמממ- רשמה השפה כ = :- == -

 ף = יגאו שןקזה ון יור א 4 שן יי

 זמ יתבתכש רופיס חלוש ינא

 פוקסה
 ,םודא רוא .הורמז עמשנ לפאה רדחב

 לע רייוצש לגעמהמ .עוקבל לחה ,קהוב
 ובלש !ןדעה ןגו.לואשה ישנא ןה" :הפצרה
 שיאה "!יתשקבל-ונעהו ?נעמל םכיתוחוכ
 חכונל וינועב ץמצמ לגעמה דצל דמעש
 לר" .עגרל רדחה תא ריאהש .קזחה רואה
 תשירחמ הגאשב "ורלש ,ןנמא ונמיק גנמ
 יתצלפמ רוצי לגעמה ךותמ קניז םָיינזוא
 :ותוא .לסח" .ותוא ןמיזש םדאה לומ תחנו
 רוציח ."!זוז ?רורב ,ןאכל-אבה פוקסה תא
 ...החרצב-םלענ

 שי ,להנמה!פוקסה תא יתגשיה !שייייז
 "םימייק .םייעבט-לַע תוחוכש החכוה יל

 להנמ רדח ןוויפל החמשב ץה סרוויר ןו'ג
 .ךרדב-םיבתב השולש .ליפהו  ,היזיוולטה
 שער עמש .רדחה .תלד-.תא: חתפש 'עגרב
 לבא - ןמזב בבותסה אוה .וירוחאמ רזומ
 עיפומ םדא יומד רוצי -תוארל ליבשב קר
 .הזיכס וב ץעונו.םוקמ'םושמ

 ךותב עיפוהש רוציה ?ץ?פוקסה הפיא"
 םעפה "?פוקסה 'הפיא" .הָנְע.אל 'לגעמה
 רוציה תא ךפה חי ףניהבו תאז-חרצ שיאה
 םירוצי לע. ךומסת ךל": .היגרנאל הרזחב
 .ןשע-ןנעב םלענו שיאה ןטר ":הָיגרנאמ

 ךותו .,הפוגה תא קחב ]וחטיבה שיא
 לכ תא טעמכ.קיחההל םג הָסינ ךכ ידכ
 תא קילחה אוה .דרשמב ויהש םיבתכה
 לכל ארק ,קינ" רמאו ולש"רשקה רישבמ
 הֶהַק ,ןאכל אובו לובי התאש ןוחטיב שיא
 "ודואמ רזומ רבד ןאכ

 תונפתהל ,ונ ,התא םג ןפ !הדיצה זוזל"
 עיגה קינ "והזה רושעב ןוופתמ ינאו הפמ
 ,דרשמה לא ןוחטיב ישנא השולש .דוע .םע
 ינא ?הפ הרק המי ,ול ארקש ימ לא שגינו
 הפ עצבל וחילצה ךיא..לט' םירבסה הצור
 ךיאו ןיינבה לש החטבאה תורמל- חצר
 ינא" "!חצורה תא האר אל דחא ףא ,לזאזעל
 םישנאהמ קלח .קוידב הפ הרק המ עדוי אל
 תילולשב טטומתה  טושפ אוהש .םירמוא
 טחש ,עָיפוה והשמש םירמוא קלחו םד
 הז"תא יתאצמ ,יתרכזנ ,הא .םלענו ותוא
 תטלק קינל ןתנ ןוחטיבה שיא ".הפוגה לע

 וליעמב םתוא םש קינ ,םיפד:המכו ואדיו
 .םהמ חפשו

 םיפדב רכזנו ותיבל+עיגה יקינ יבפרעב
 ךלוה ןיינעב םיפָדה תא ארק אוה..תטלקבו

 .חצרה;תמולעת-לכ תא ןיבהל.לחהו.רבוגו
 תא טינכה ,םיפדה תא אורקל המגש רחאל
 אוה .הב. תופצל בשיו .ואדיוול תֶסלקה
 אוה .עטקה רמָגנש ירחא םג תבשל ךישמה
 ןשע לש-ןנעב ,םואתפ ..ירמגל-םומה.היה
 תא יל ןת" קינ לא הנפו םדא רדחְב.עיפוה

 ".תויחל ךישמהל .לכותו תטלקהו םיפדה
 חדקאב ךכזנ היימ לבא ;ןבומכ.להבנ קינ
 ףינה שיאה :ורבעל קניזורנחלוש לע היהש
 עיגה קונ *ווג-לגח ינארג"!קעצו ורדי תא
 ,חרקאב עגנ אוהש עגרב:ךא'חדקאה לא
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 תוצצה ןומה 0 "זמ

 תא .חקל שיאה !קבאל רהופתה חדקאה
 םלענו:וקיתב .םתוא םש ,תטלקהו.םיפדה
 לבא הרק המ קינ ןיבה אל עגרל .ןשע ןנעב
 .(םיפזזב ארקנ תטלקב הארש המב הכזנ זא

 אוה .ילולפאה רהחב עיפוה שיאה

 תא.תחקל ליבשב.קיתה לא ודי תא טישוה
 הפיא" .םלענ קיתהש ןיחפה זאו םירבדה
 ,קינ ,אוההש תויהל לוכי אל חטב הז ?קיתה
 לא .הנפו..ןשע ןנעב 'עָיפוה קיני "..,דמל
 זילוא ,גתוב ?והשמ ךל רַסֶח" שיאה
 תא:ריתסהש| ,קינ ."?הז ילוא (וא ?היגרנא
 אוה .ךייחו התוא ףשח ,בגה ירוחאמ ודי
 "?לוכו.התא קרש .תבשח+ .קיתה תא קיזחה
 שיאב הפצ קינ-*,.תוארתהל.וגנמ ראל עד
 י.ןשע ןנעב.םלענו קנחנ

 יל ג יש ד ייי]
 םירחאה םעו - השולש קר שי םיכוו
 :םתוא ולבק .החילטה

 ןנחו השמ םיאצמנ ישילשה םוקמב
 תא וחלשש לאומש תעבגמ טר
 !םייפכ תואיחמ ."] או אזו אז"
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 03-5103205:ל0 ןדזול ןאירדא :בוציע

 ץב יזייד :תאמ

 ללגב קר תוכמ קחשמ ספספל דואמ לק
 ללגב ,לבא .םסרופמ םש ול ןיאש
 םלוכל  עודיה -קחשמהש
 אל אוה 5שקמא 5דמטד וסוזזממ 2

 אל אסא 41. 2 קחשמהו ,ונממ ופיצש המ
 תוברק יקחשמ יבהוא ,60 הגמ לע אָצוי
 םוקמב םקופיס תא אוצמלו שפחל וכרטצי
 אודי 41. קחשמהמ רתוי בוט המו - רחא

 השדח השיג עיצמ א(!1 41. קחשמה
 םירוביג ףילחמ אוהו ,םיקחשמ לש הז גוסל
 (:תוא-11-ו אד ,אוטא ומכ םיחסוכמ
 שי היח לכל .תומחול תויח לש ףסואב
 תויחמומו תוריהמ תוגרד ,הלשמ םיכלהמ
 ,הלוע ךלש תומדה תלוכיש עגרב .תישיא
 התוא תויחהל ידכב םידוק לבקמ התא
 ריזחהלו התוא םיקהל לגוסמ היהת ךכבו
 .ןוחצינל דע ,ביריל םייפא תחא הנמ ,תוכמ
 וליפא התא ,תוברק ינשב תחצינש ירחא
 דחוימ ךלהמ דומלל ,רפס תיבל חלשנ

 םיביריה - ךמצע תא הלשת לא לבא ,שדח
 ןיאש ךכ ,םהיעוציב תא םה םג ורפיש ךלש
 אל קחשמה ,רהמ ךכ לכ חומשל הביס ךל
 .ךרובע רתוי לק תויהל ךפוה

 ןאכ שי ,ילמרונ 60 קחשמ לכב ומכ
 םיקפסמה היצמינא יעטק לש לודג התנ
 ףוגב היצמינאה .קחשמה רופיסל עקרה תא
 הדיחא אל תויהל םימעפל הטונ קחשמה
 הקלה דואמ איה םימעפל :תצקמב
 המכ הב םירסח וליאכ הארנ םימעפלו

 שיש ,איה הז לכ לש האצותה .םיעטק
 רשא םירחאמ הנוש תוברק קחשמ ונינפל

 תאז לכב ךא ,תרכומ תינבת םוש רבוש אל
 תונוש תוקיטקט בלשמ ,בוט רגתא הווהמ
 ,םיבלשהמ קלחב תויוריהמ שולשב לעופו
 תוברק קחשמ לכ שייבת ןהב הריהמהש
 .רחא

 רונינב ,ולש ינכטה קרבה רסוח םע
 וא 5דתתהד קוסוזז תא ומכ םיקחשמל
 קחשמה ,אסתדהו  אסאמהד
 שרופמב הנוש והשמ עיצמ םתודהו.
 יעטק .ךרע הוושל ותוא ךופהל ידכב
 הברה שי ,דמחנ לדוגב ולש הקיפרגה
 ,אוה הדימלה יבלש לש םשוריפו םיכלהמ
 ןיבהל ידכ תועש זבזבל ךירצ אל התאש
 לכ .םידחוימ םיכלהמ םיעצבמ רציכ
 הדבועה םע םיבלושמה ,וללה םימרוגה

 ןוגה תוברק קחשמ םוש 6 הנמב ןיאש
 השיכרל הזה קחשמה תא םישוע ,רחא
 .תיאדכ

 !תויח ומכ ומחליתו ,וכל



 תאז המ ,ונל בתופ םימודא רפכמ רנבא
 קץ זך גה-ס0שד 07 תרמוא
 הזל םרוג המו ,".0% אזתאוסאצ>
 יתלטיב .ןכלו 486 בשחמ יל שי דעיפוהל
 ורמא יכ 181386 תא (:00א7162.8צ 5-ב
 ומכ םתוא השועו םיעוציבב עגופ אוהש יל
 חילצמ אל ינא המ םושמ ?ןוכנ הז םאה ,6
 הביס .וזיא ,א(* לש הזחאש-ה תא תונשל
 \וחו]ס< םאה ,ףוסבלו דהזל .תויחל הלוכי
 008 הזיאל ןכ םאו 0025 תא ףילחהל חלוכי
 ?רותסואא 3.1 הוותשמ

 תולֶאשל תובושתה .םולש ירפכה רנבא
 ןתוא תצמתא .ךא דומע אלמל תולוכי ךלש
 :םיבה םיארוקל ןיינע ןהב שיש ןוויב -

 תומָרגנ יללכ ןפואב =471. תועדוה

 ןוהכיזה יביכרמ דחאב הלקתמ האצותכ
 תונוש תוינכות לש תושגנתהמ וא וטיקו'גה)

 יתייעב רוזא ,ןורביז תבותכ התואל תונופה
 קפסל :ךילע .ךומנה ןורכיזה אוה דחוימב
 הנכותה ,₪005 .תסרג ןוגכ םיפסונ םיטרפ
 ץבוקב םייק המו ,רבדה הרק הבשו תלעפהש
 .ךלש 0 א

 2א1 תוחפל םע 486 בשחמ ךתושרב םא
 ןורכיז להנמב שמתשתש דואמ יאדכ ,ןורכיז
 יוצרו - 0ו05-ב םייקה 33141386. ןוגכ
 תובר תוינכות םויה שי .005 6.2-ב
 הנפותש ןוכנ .ןורכיז לוהינל הנכות תובייחה
 ךא ,בשחמה תלועפ תא תצקמב הטיאמ וז
 הלוע .תלעותהו הרפוש איה 6.2 הסרגב
 .ןורסיחה לע הברהב

 ןוטרונ לש אומאש טירפתה תורשפא
 ידכ .ת2 לע הציחל ירי לע תלעפומ רדנמוק
 ךילע ..םייקה .טירפתה ץבוק תא תונשל
 לע ץוחלל ,אוש.או!אש הרושה תא ריאהל
 שקמה תוא תא שיקהלו ,ךורעל ידכ 4 שקמ

 .םשו.דו\מ לע ץוחלל ,טירפתב הצור התאש
 ,םא . ,המגוחל :.ליעפהל .ךנוצרבש. תינכותה

 33 שקמ לע הציחל ידי לעש הצור התא
 וש .םאזפ ןייטשנייא םילילמת דבעמ לעפוו
 תא ךורע; ,(י\םואפדיטזא  הציחמב אצמנה
 :ךכ האריש א ,א11).ץבוק

 3: זאפ זו

 הנוכמה ווחטסשפ 4. :הנורחא הבושת

 הברה ךכ לָּכ שָי ךא ,005 תא ףילחת וגקיש
 תכרעמש הארנש ,[2005 תובייחמה תונכות

 הוע.הביבסב:ראשית וז תיביטימירפ הלעפה
 .תובר םינש

 יתינק הנורחאל" :ונל .בתוכ .רה-ירפ לט
 דחאב .סכא] .קחשמל [זוזאד 00%

 קחשמה לע. םכלש הבתכב .קחשמב תואמרל
 בל יתמשו קחשמהמ תונומת םתמסרפ הזה

 ?ולא םידוק לע םיארוקה ונל םתרפיס אל המל
 האנההו םיחמש ויח םישנא הברהש חוטב ינא
 .תמגפנ התיה אל םהלש

 ידוקו םיקירט. םימייק ינורקע ןפואב

 םימסרפמ אל ונא :קחשמ לכב טעמב תואמר
 ןומב ,םוקמ 'רסוחמ: תרוקיבה תובתכב תאז
 ,םיאלמ תונורתפ .םוסרפמ םג םיענמנ ונאש
 "תא םעפ תארק ,יריקי .לט ךא ,םיקחשמל
 !??םיפיטה ידומע

 ל תבתוכ םור-לא ץוביקמ .סב לכימ
 אצמ ,(אטמ) אטודסמ 0156 06101--הש

 ה הז. השימח הלש חישקה ןנוכב
 ו ?הזל םרג המ .8 תואב םתוא ןמיסו
 ?הז תא ןקתל

 ייח.!הזיוו יל תבתוכ ףוס ףוס !שי ושי
 תכיישה האלפנ הנכות הניה אפו ,לכומ

 הדיקפתו ,אסזוטמ ₪5/₪181 הנכותה תליבחל
 םיעוגפ םיצבק וא םירוזא םימייק םא קודבל
 ןתינ"סא .םוקמ םיספותה .ןנְוכְה יבג לע
 השעמל יהוז .הפי תֶאז השוע ,איה םֶנקתַל
 תינכותל תומוד תולועפ| תעצבמה תינכות
 6האש5א המשו 0ס5-ב תמייקה
 תופסות הב תומייק.ךא ,(6תפסא שופ

 אלל תלעופ איה. - לכמ בושחהו תובושח
 םיעיָדומ ₪ תואב םינמוסמה םירוזאה .יפוד
 םיצבקה לוהינ לש"תימינפה תכהעמל
 ןיאו םוגפ אוה םיוסמ רוזא ותואש ,(005-ב

 םיחישק םיננוכב ..הז םוקמב עחימ. םושרל
 רבדהו. םימוגפ םינטק םירוזא .שי םיבר
 םירוזאה לדוג לכ ךס םא --ןיטולחל ילמרונ
 ללוכה חפנהמ-5% לע. הלוע וניא םימוגפה
 חישק ןנוכב.:המגוהל ,חישקה ןנוכה .לש
 .םימגפ 6א1 דע ויהיש רתומ 12081 לדוגב

 תפשב יתבתכ" :חלאש שי רמכשט יעורל
 םא) רשפא םאה .םידליל דומח קחשמ לקספ
 ?תויונחב קחשמה תא רוכמל תוסנל (ללכב

 ותוניצרב !דובכה לכ - לכ םהוק ,יִעּוְר
 םא ,ינורקע ןפואב .(...עקרב ץורצח .לוקו
 הבוט .לילצו .הקיפרג תטרב היהי קחשמה
 םאש חפשת לא ,לכה ירחא .ןכתיי טלחהְב
 םא בושחל ךילע ,קחשמ רוכמל הצור התא
 .ודובע םלשל םינכומ ויהי םישנא

 םוחתב תוליבומ תורבח 3 ץראב תומיוק
 לַכ .תבשחמו 'זארומ ,גאב :בשחמה יקחשמ
 תויונח בורב םיצפומ וללה תורבחה יקחשמ
 ןכל .ץראב םיעוצעצהו-םירפסה ,םיבשחמה
 עיצהלו וללה תורבחה לא תונפל טושפ ךילע
 תודוא:בותכ רבסה שארמ ןכה ,קחשמה תא
 ,לילצהו הקיפרגה תמר לש המגדהו קחשמה
 .החלצהב
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 ודנטנינ

 ץמ יזייד :תאמ

 איצמהל תלוכי הארנכ שי םינפיל קר
 דומח םגו םייאמ םג תויהל חילצמש קחשמ
 אוה ,א[א[א 41א 41 2 קחשמה .ןמז ותואב
 תויריה יקחשממ דחאל יטנגלא ךשמה
 אוה .ודנטנינ רפוסל רתויב םירכמנה
 םגו תיתלועפ הקתפרה םג ומצעב בלשמ

 קחשמה ומכ .תוינק קחשמ
 ץעיצמ אוה ,אצ ד 641 אןא]ה 2

 םישופיח םע ירזכא ירי לש תבורעת
 איה קחשמב ךלש הרטמה .תוטטושב

 ךות ,בלשה ףוס לש םיסובל ךרד אוצמל
 ידכב ,תויונחב תונמדומ תוריצע ירכ

 היצמרופניא לבקלו שדח קשנ תונקל
 .תינכדע

 תויונחב גניפושל ךל שורדה ףסכה תא
 .ךיביוא תא תדמשהש ירחא ףוסאל רשפא
 תובית חותפל ידכב תוחתפמל קקרזת התא
 רשאכ הלגת ןתואו ,חטשב תורזופמה

 .ךררה ילושב תולודגה תוליבחה לע הלעת
 השעצמל ההז קהשמה

 ץוח ,ירוקמה קססאצ א תסס6אצ-ל

 ןתונה ,גוזה ינב יגוס תשולש ןיינעמ
 .היעבה ןורתפל הנושה ךרדה תא קחשמל
 םינולמסב ירי ירי לע ןתינ גוז-ןב תונשל

 תונוכת שי םהמ דחא לכל .םידחוימ
 ףכ ,ךל רוזעל תויורשפאו ולשמ תודחוימ
 םה .קחשמב יטמסוק יוניש קר אל הזש
 ךא ,ךל רוזעל םתלוכיבש לכ םישוע
 םיבצמב ךתוא םיכבסמ םג םה םימעפל
 םע גזמתהל םג רשפא םימעפל ,םישיבמ
 תורטמל תוינש המכל ךגוז-ןב
 רעשל עיגמ התא םימעפל ,תויגטרטסא
 חותפל ידכב וילע תוריל ךירצש לוענ
 ,ךגוז-ןב תא סופתל לוכי התא זאו ,ותוא
 ותוא חותפל ךכבו רעשה לע ותוא ליטהל
 תואמגוד קר ןה ולא - איש תוריהמב

 .קחשמב "גוזה-ןבז דסומ יבגל תונטק

 וליפא תויומדה יתשב טלוש התא
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 יתש הב ךרדהו ,רחא ןקחש לש קחשמב
 ךלהמב הלועפ תופתשמ ךלש תויומדה
 תויורשפא ףוס ןיא ךל הקינעמ ,קחשמה
 םיסובה .ןלוכ תא דמלתש יוצרש - המחול
 "םינש חקול" לבא ללכ םיינשרח םניא

 רטפיהל רתויב הבוטה ךרדה .םדימשהל
 .ןוסכלאב םהילע תוריל איה םהמ
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 .םתוא תולנפכ ך ₪ ג וו ו

| - = 55 |45 9-65 | 
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 .אלפתת .רתויב תולקה תומרב וליפא

 תורואפת 22 לש .יקגע ד

 ל יי יו ב ד מ מ
 ברק ךסמ תא םיללוכ םניא םה ךא
 תויוריהמ שולש םג שי .סונובה
 ךל היהי ןהב הריהמבש ,קחשמ
 םידחוימ םיכלהמ עצבל השק
 ךל היהי אלש ינפמ ,םיבכרומו
 רחבת םא .ביגהל ידכב ןמז קיפסמ

 קהשמ ,רחא קחטמב

 ךילע םיקרזנ ובש ,תודרשיה
 ַפ לכה םינגנכופמ ם יצ 1
 אל םחליהל ךרטצת ,םינוויכה
 דגנ םג אלא םיבירי דגנ קר
 .ךילע םיפעש םירבד

 קחשמה לש וז הרמה
 תפסות השעמל איה םדוקה

 ו - . :

 : 2 יקחשמ םלועל תכרובמ
|| 

 דן | ל נלווה וייל גני ה

 ךח .בוס תוברק קחשמ קויד
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 ] שנ
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 רה" ןתונ ו 2
 םע םיתחונ םיפורגא :הנוכנ
 . 1 גב
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 םג רשפא לבא ,קחשמה לש ריהמ ךכ לכ
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 .* 1! ריד יונ וי ינה *ותושומ



 י . יק חה ש מ

 | ם ידי ק פ ת |

 ןמטוג לט :תאמ

 םלועב םיקחשמש םישנא הברה
 םיעתרנ רחא םלועל רובעל םיצורו היזטנפ
 םלועל רובעל ,תרחא וא וז הביסמ ,בורל
 יכה תומלועה דחא הזו רחאמ .קָנאפרבייס

 וא| התא םא דחוימב) םהב קחשל םייפייב
 דיחפמ אוה הארנכ .המל ןיבמ אל ינא
 ןקחשה "דגנ* ךכ לכ אוהש ינפמ םישנא
 יקחשמ לכ המל םעפ םתבשח לבא ,תומדהו
 ולוכש םלועב תויהל םיבייח קנאפרבייסה
 דע םיטסימיספה דבלמ ,עגרל ובשחת ?ער
 ףכ לכ.תכלל ךירצ לכה המל ,םכבש המיא
 ,דבלמ) םייוניש טעמ קר עצבל רשפא ?ער
 תא ךופהל ידכ (תשרה .חותיפ ,ןבומכ
 ץיצפהל ילבמ קנאפרבייס םלועל םלועה
 דראילימו םידואטמ ,םוטא תוצצפב ותוא
 לכ תא איצמהל רשפא .םידוה :םיינשו
 רמעמה תא קוחמל ילב יטילאיר לאוטריוה
 לא םלוכ תא חולשל וא ,םלועב ינוניבה

 הלאה םירבדהמ המכס ,ןב .דימתמה ינועה
 ינא .םלוכ אל לבא ,תושעיהל .םיבייח
 ךיא םכל תוארהל הסנא תואבה םילמב
 םלועה תא ךופהל (תיסחי תולקבו רשפא
 .קנאפרבייס םלועל ונלש

 טדמה יבבוח לכל הרהזא תלמ קר
 :אוהש ומכ קנאפרבייס.םיבהואש ינוידבה
 םלוע תויהל ךלוה אל הזה םלועה

 וב ויהיש תויהל לוכיו ,רוהט קנאפרבייס
 םכיניעב :הארי .אל אוהו "םיקאפ" המכ
 קנאפרבייס לבא - קנאפרבייס םלועב
 תוחפ הז !םידיקפת יקחשמב .דחוימבוו
 רתויו .,ריינה לע םושרש המ.לשי ןיינע
 לבקמ התא התוא הריוואה לש ןיינע
 דחא ךל שי םא .טנאו-המ וא רפוסהמ

 ,בוט ודיקפת תא עצבמש לינה םיינשהמ
 .קנאפיובייס םלוע לכב רדתסהל לכוי אוה
 רוסאש רמואש םלועב קוח םוש םג ןיא
 6 או[ /הירוטסיהל רומוה םינכהל
 .קנאפרבייס

 ונלש םלועה תא ךופהל ןתינ ךיא
 !םילק םידעצ העבשב קנאפרבייס םלועל

 םיבשחמה לכ תא םיחקול :ןושאר דעצ
 םתוא .םיקרוזו ,ךלש :םלועב .םיישיאה
 םיטעה .םיכלוה ןילא םוקמ ותואל
 םיפילחמ .םתוא תדביאש רחאל םיירודכה
 הפ והשימ) תרבחמ לדוגב והשמב םלוכ תא
 נה( ססמז 5:04 תא םעפ האר

 לדוגב והשמ וא וםש הדליל היהש ומכ זא -

 רבחתהל םהל םימרוגו ,יארשא םיטרפ לש
 ונלש קחרמה המ .תיקנע תשר ךרר לכהל
 - טנרטניא תא -ונל-שי  .בר אל ?הזכ רבדמ

 םהבש הלאכ םירבד ינימ לכו ברסויפמוקו
 וא אצמוה םעפ יאש.רבד לכ .לכה ךל שי
 הרוצב םש רכווי..בורקה דיתעב אצמוי

/ , 
' , : 

 רה וורו =

 האצמהה .דבלמ: ,ןבומכ תאז .יהשלבכ
 לע בבותסמ ןומיל ובמרק - :תינריתעה

 .הז לע םהל רתוונ לבא .לקמ

 תונוכמ תא םיחקול :ינש רעצ
 ,םויה ונל-שיש "יטילאיר לאוטריו"ה
 יטילאיר לאוטריו תונוכמ ןמוקמב םימשו
 המל.תומוה ויהיש .תופיו תולודג ,תויתימא
 רישל תימסוריא לש פילקב םויה גצומש
 גצומש המ וא ,"אאאהקןאש"

 ןריזומ .ןוסביג םאיליוו לש *רסנמורינ"-ב
 ואירטט תכרעמ ריחמ ומכ ךרעב היהי
 םתואל- דחוימב) לכהל ורבחתי ןהו הבוט
 השיג ונל םינתונה יארשא יסיטרכ יבשחמ

 ףיסוהל שי ,תשרב רבכ ונחנא םאו .(תשרל
 םיאתהל ידכ ,יטילאיר לאוטהיו קשממ הל
 .תיראלופופה תכרעמל

 םישלו םינפיה תא תחקל וישילש רעצ
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 תא ונק.םה ..םלועב םוקמ .לכב םתוא
 ,לפייא.לדגמ תא ,ןורנול רשג תא ,לתוכה
 םישל םוקמ םהל ןיא וישכעו - גארפ תא
 בורל םה .ןאבל םיאב םה זא תיבב הז תא
 ;ןיידע :ךא ,םידמחנו םינכייח .,םיבידא

 םֶיבהוא קוידב אל םיאקירמאה ,המ םושמ
 יפלכ.תונעזג יעשפ לש לג ליחתמו םתוא

 תוחוכה לש תיניצר תוקזחתהו .,םינפי
 תהא םאש ןבומבכ .ב"הרא םיינמיה

 אצמת איה ,ןפיב םעפ יא רקבת תויומדהמ

 זאמ עדונ אלש גוסהמ םירז תאנש לש לג

 ראש םג ,בגא .ךרד .תילדואיפה ןפי ימי
 ינפ לע םירזפתמ םיתייסאה םימעה

 הדובע ףוכ םיווהמ םה בורל ךא ,סובולגה
 :םירישע רמעמ אלו לוז

 יתש שי ןאכ .קשנ ילב !יעיבר רעצ
 תחלצומה ,תחא רפסמ היצפוא - תויצפוא
 ילכ לכ תא תתל איה ,יתעדל םייתשה ןיבמ
 וישכע הרוקש רבדה הז .הלבגה ילב קשנה

 םיעצבמ-ינימ לכ תורמלו.,ב"הראב
 רעשמ ינא ,'וכו תובוחרהמ קשנה תאצוהל

 םא ,רמולכ .רתוי עורג השעי.קר בצמהש
 תונקל ןהל אבו ףסכ שי: ךלש .תויומדל
 םיסנכנ .ףיכב - ריווא-עקרק ליט והשזיא
 תיקש םע םיאצויו יתנוכשה טקרמרפוסל
 "ההצעה ג: אזשמ .םגצ" הילע בותכש

 .דמחנ המבכ.:םיסוטמ דגנ .ליט הכותבו

 םיחותיפ ינימ לכל ונעגה אל דועש ןבומכ
 ולא לבא ,'וכו רזייל ינרק ומכ םייגולונכט

 קשנה ילכו םירישעל םיעוצעצ רקיעב םה
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 .םהיניִמל םיבור ןיידע-אוה ירקיעה

 .םימח קשנ ילכ ןיא :םייתש רפסמ הָיצפוא

 םלועה .תולשממ וחילצה ןוילע ץמאמב
 םימחה קשנה ילכ בור תא םירחהל
 םיניינועמ םא ?בוט הז המל .תובוחרהמ
 24 אלע השגדהה םע) 11% בלשל
 המיחל .תויונמוא םע דחי קנאפרבייס לש

 .וםכל חיטבמ ינא - המיא רע עשעשמ רבדו
 םיעזג סינכהל תויורשפא ינימ לכ ןתונ הז
 םוחתה אל רבכ הז לבא ;םירוצי לש םינוש

 .ונלש
 ,ער .ילכלכ בצמ :יעיבר רעצ ךשמה

 תרזעב רבשמהמ תאצל ןתינ לבא ,דואמ

 ו \ % ן

| . 
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 .ילכלכ ץמאמ לש םיינש וא. רושע
 קזח ינפיה ןייה עבטמ ,ההובג היצלפניאה

 םייח םישנא ,אל םלועה תועבטמ ראש לכו
 ,םייק ןיידע ינוניבה דמעמה ,תובוחרב
 ינוניבה דמעמה ןוויכב רלוכ אוה לבא
 תובכשה ןיב םילודג וד םישרפה שיו ,הובג
 .והלמ וזיא - וואו) תוימונוקא-ויצוסה
 עשפב תיניצה היילעל ןבומכ םרוג בצמה
 םא ,ישפוח קשנ תתל תרחב םא דחוימב -
 קנעה ידינאת .ןיינעמ תויהל לולע הז - אל
 ומכ תונידמ םינוק אלו םלועב םיטלוש אל
 תורבח םהש ללגב לבא ,"'וכו הניטנגרא
 םהל שי ,ילכלב רבשמ לש ןמזב תוחיוורמה
 ןפי אישנ ומכ םישנא לומ חוכ דואמ הברה
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 .ב"הרא וא
 אל לבא ,תיביסמ הצפה ;ישימח דעצ

 תוינויבותולתשה לש ,"המ רתוי
 שי לבא ,ץופנ\םנמא רבדה .,תויטנרביקו
 לש'ןויערה תא םיבהוא אלש םישנא ןומה
 םג ןייגעה;.םפוגב הנוכמל.םירבוחמ תויהל
 החוימב)  םישנא .הברה ןכלו ,דואמ רקי
 ואציש..תויומד-אל ,םיליגר.םיחרזא
 םפוגבי ליתשהל אל .םיפידעמ ,והקתפרהל
 הצופתה תא תוושהל רשפא .רבד םוש
 תויטנרביק-תולתשה לש ריהחמהו
 םא ;םגא ךרד .ונימיב םייטסלפ םיחותינל
 םה..,םייטסלפ :םיחותינ לע ונרביד רבכ

 תורשע המב דועב םיצופנ שממ םישענ

 ם ידי ק פ ת

 ומכ ךתעב ,והדימ הנק ..בושו) םינש

 .םויה ץופנ רבד הז רעיש עבצ תפלחהש
 םינפ .םע הביסמל ועיגי םישנא הברה
 והשמל .ופילחי תרחמה:םויב 'זאו ;תושרח

 .רחא
 .תוברת-ןיא ;.תוברת :ישיש-רדעצ

 ליעגמ ,שמ-שימ .ןיעמל:תכפוה הקיסומה
 קור תוקהל המכ דבלמ ,ונכטו סנאה לש
 בוחר :תויפונכ-שי :םשו הפ תועורג ךבכ

 טישנא תאיצמל ןהייח תא תושירקמש
 םנוצרמ ,תיסאלק הקיסומל  םיניזאמש
 םיסלושה םיעבצה-.םהב ,ירולו ,ישפוחה
 לבא ,עזעזמ לוגסו ןחרז קורי םה הנפואב
 תויושע תופילח םע םיבבותסמ אל םישנא
 טסופ  טסופ טסופה הרושה ..ףסכ' ך"ינמ
 תינּוגוו יהריש. תצקמב ,הרוכזמ תָיִנהדומ
 טסיפמרטה ךירדמ תא ארקש ימל)
 הריש.. טושפ איה - ;אלש ימל ,היסקלגל

 ברקב-םיתבפלאנאה 'זוחא ,(דואמ עורג
 רשפא .יאו"רחאמ ,רואמ לדג הליהקה
 ,לכל-םיבוח) ס"היבל אובל-םידלי חירכהל
 הזוי,תיתומרת הניחבמ ;ללכבו (?םיהכוז
 יקחשמ הברהב ריכזהל םיחכושש..רבד
 :םינפה-לע יכח .בצמה ,קנאפרבייס

 הבוט הירציפ:אוצמל :יעיבש רדעצ

 :םכלש קחשמה תועשב החותפש
 תועצה םה<:ןאכ ולעוהש 'םירברה לכ

 הרות ומכ םהירחא אלמל םיבייח אלו ךבלב
 תואקתפרהה ביט .ללכב םא - וניסמ
 יולת היהי: קנאפרבייסה םלועב םֶּכלְש
 ןברוחמ היה-אוה םא.- או-ב דואמ
 היהי אליאוהש םייופיסה בור .,היזטנפב

 .טינקחשה יבגל ל"נפ-.הפ םֶג קירבמ

 !ת ץ(- ?[(: ןיא
 יו יו יב יי
 ₪ ו ומ ה ה יו

 וי וי גר ה | גב ומ יקרו

 :השדח 6 תורחת לע םיזירכמ
 לכב אז( ונילא וחלשת םא חמשנ

 םינ יפל םיאלמ םינותנ םתיאו ה
 ₪: וורד פו ויידר

 תחלצומה ת
 " תורחת"-ל? וחליש

 קימ ,קרב-ינב 2409 .ד.ת או?
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 ,םיסרפה תשולשב
 גיינעמה תויומדה וכזי ,םיכחמ
 ועקשומה אקווד ואל - רתויב
 | וי -
 יו שח |



 יק ח ש מ
 ם ידיד ק ם תה

 ענרב רואילו גבס יבא ,רעס-ןב ןרע :תאמ

 \ קנאפרבייס רפס םתארקש חיננ ואוב
 ,('יטנרביקנאפ'ל הז תא םגרת והשימ)
 ומכ .הז תא קחשל םיתמ םתאו םתבהלתה

 1 וגו שי כ יי גו - ער 1 - יי

 םתא המו ,קנאפרבייס תוטיש.ונרקס םהב

 ו = גו ]דעה 1 - עד ג - גו .1-ןש + ג

 ו ב ו ו יוינמת
 .רו1..טוסוצ אז:א-ו (:צז כ

 םכמ ךוסחל ידכ 'ץיאדכ המ זא' םיבשוחו

 ג -] = יש חג ה-1 ו-1
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 שולש וש" האוושה וו .הרוחשה

 .ץראב םויכ תורכמנה רבייסה תוטיש

 יכ שיבגרנ ,ליתתנש ינפל

 תטיש איה פחהפסטתטא
 .םימסקו םיעזג תללוכה היזטנפ-קנאפרבייס
 ,האוושהה ךרוצל ולא םיטביהמ םלעתנ ונא
 אוה םהב בשחתנ וב ידיחיה םוקמהו
 .'םלועה' תירוגיטקב

 | .תומדה לוהינו תונורשב ,תונוכת

 לע תומדה תגצוימ ד א 5 8-ב
 ןהמ תחא לכש ,תונוש תונוכת 11 ידי
 ידי לע םינוש תונורשכ רפסמ לע העיפשמ
 תכייתשמ .תומד לכ ,ףסונב .סונוב ןתמ
 יתרבחה דמעמה :עוצקמו יתרבח דמעמל
 הדמלש תונורשכה תמישר תא עבוק

 ,הלש תורגבתהה תונש ךלהמב תומדה
 תא ביתכמ תומדה הרחב וב עוצקמהו
 ,תומדה לש תונורשכה תשיכר תלבט
 ידכ תלבקמ איה תודוקנ המכ רמולב
 .תונורשכ תירוגיטק לכב תונורשכ שוברל
 םיסונוב ןתונ .תומדה עוצקמ ,ןכ ומכ

 ,הקוסיע םוחתל םידושקה תונורשכב
 סונוב 3% לבקמ בוחר-םחול ,לשמל
 קימעהל ידכ .הגרד לכל קשנ תונורשכב
 ,תוידוחייל תויומדה תא ךופהלו
 לוגלג תרשפאמ (+צתתתפתהשת

 תויומדה .תודחוימ עקר תואלבטב
 לע ןויסינ תולבקמ ו ותמפס \₪-ב
 קחשמו תונויער ,תוחלצומ תולועפ ,ברק
 תודוקנה תריבצ יפלו ,בוט םידיקפת
 שי ,תוגרדה .תוגרדב תומדה תמדקתמ
 קר אלא שממ לש תוגרד אל ןה ,ןייצל
 תא תרפשט תומדה יתמ תונייצמ
 .היתונורשכ

 תונוכת שי שצ טםהאתתםטאס-ב

 ,תובשוחמ תונוכת 6 דועו תומדל
 .יתלחתהה ןורשכה הבוג לע תועיפשמש

 וא ,עוצקמ אלל תונביהל הלוכי תומד לכ

 ,והשלכ עוצקמ לש 'הליבח תקסע' רוחבל
 תונורשכ תומדל םינתונ תועוצקמהשכ
 ךכ :רחא .םימיאתמ תונורפחו םייתלחתה
 תונורתי דועו תונורשכ דוע ןקחשה הנוק
 לש המאתה יהוזש ןוויכמ .תומדל םינוש

 תודוקנב שכרנ רבד לכ ,רוביגה תטיש
 ,(תויטינרביק תולתשהו רדויצ ללוכו

 .הצור ןקחשהש יפכ קוידב תאצוי תומדהו
 תולבקמ תויומדה 6צ םתאזמאס-ב
 תושמתשמו ,תומלש .תוניצס לע ןויסינ
 ,תומדה רופישל תודוקנב

 לכ תא םינוב פח. סא אטשא-ב

 תומדהו ,תינמז וב תומדה לש היטביה
 ,תונוכת ,םסק ,עזג :תוירוגטק שמחמ היונב
 תומר שמח שי ,ןכ ומכ .םיבאשמו תונורשכ
 לכל רימצמ ןקחשהו ,הירוגטק לכל (-₪)
 ההובג המרהש לככ .תרחא המר הירוגטק
 תויורשפא רתוי ןקחשה לבקמ ךכ רתוי
 ןקחש רימצי םא ,לשמל .סחוימה םוחתב
 תודוקנ 30 לבקי אוה תונורשכל ₪ המר
 (? המר דימצי אוה םאו ,תונורשכ תריחבל
 לבקמש תודוקנה תא .תודוקנ 24 לבקי אוה
 קלחמ אוה .,תונורשכו .תונוכתב ןקחשה
 בל ומיש ךא ,ותונוכת 9 ןנשיו ונוצר יפל
 .תונורשכה לע תונוכתה לש העפשה ןיאש
 ,הנכומ תומד הצור וא לצעתמש ימל
 לטובמ אל רפסמ תקפסמ 51 אא
 הדוקנ לכ .קחשמל םינכומ סופיט-יבא לש
 לש דחא לוגלג תנתונ ,הנוכת וא ,ןורשכב
 המרב םילועגמ תצירפ ןויסינל .6ק
 שי ,4 ןורשכ תומדל רשאכ ,(3) תיתרגיש

 עיגהל תבייח תויבוקה תחאו 6ק4 לנלנל
 תויומדה .חילצהל ידכ רתוי וא שולשל
 ןויסינהו ,רוביגה תטישב ומכ תורפתשמ
 יפ לע) םיפיסומ ןתוא תודוקנ רפסמ אוה
 .תונורשכלו תונוכתל (תולע

 לש תונורשכהו תונוכתה תא ונכהא
 םימאתומ םה ,לכמ רתוי יצ תפוז
 .קנאפרבייסה לש השקה םזילאירל דואמ
 ,םיבוט 530 /או!א לש תונורשכה
 .ןבצעמ תצק תוברה תויבוקה ןויער לבא
 ומשש שגדה תא םג ונבהא

 ,יתרבחה דמעמה לע 6 טמחפק46₪-ב
 ידיתעה יטנרביקנאפה םלועב בושח הכש

 בושח אוה ןיא תורחאה תוטישה יתשב -
 ויפל תודליה תונורשב תעיבק ןאכו ,ךכ לכ
 תא ונפדעה .תומדל קמוע הפיסומ שממ
 לע צו טחוואאס-ב תונורתיה תריחב
 לבא ,(צ קק50.65-ב םלוגלג ינפ
 םימיאתמ ו נטהאפק(י₪ לש תונורתיה

 51 סא אנא .רנא"'זל רתוי הברה
 סופיטה-יבא לע "הלעמל לדוגא" תלבקמ
 םינקחשל םירזוע תמאב םהו ,םינכומה
 דועבש בל םישל שי ,בגא .רנא'זב םישדחש
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 יפל םה סצ במת צמא לש תועוצקמהש
 ,גהנ ,רפוכ רייצ) קחושמה םלועה תרדגה
 לש תועוצקמה ,ו'וכו יאנותיע ,ברח ריכש

 ,ןקמחו הטישה יפ לע םה ד וא 5 \ו=
 .(וכו יאנכט ,תשר-שיא ,בוחר םחול

 סצמתתםתס לש ןויסינה תוסיש
 וז וליאו ,דואמ תוחונ 511 כס או!א-ו

 תנבצעמ ,הכורא צ םתת5פתהסמ לש
 טעמ הפיסומ יכ םא) דומצ בקעמ תשרודו

 .ו(קחשמל החושק הריווא
 ,5 - ו

 פו טסוצ אא ,7ד - ותת אס

= 6.5. 

 בר כ ו ג

 המישר תקפסמ סצתטאפק השש

 דויצו תויטנרביק .תולתשה לש המישרמ
 תויטנרביקה תולתשהה .םדקתמ יגולונכט
 לב דילו ,םיגוס יפל תוירוגטקל תוקלחתמ
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 ,התלועפ ךרד .םידוקב תניוצמ הלתשה
 - יתביבס טלק" ושוריפ '₪--(> לשמל
 ."יטנרביק דויצל טלפ - יתאוושה .דוביע
 םניח דויצ יטרפ השולש תלבקמ תומר לכ
 שופרל הילעו ,ותולתשה וא ליגר דויצ)
 טוריפ שי ,ןכ ומּכ .דויצה ראש תא ףסכב
 ילכ ,בכר ילב ,םיבשחמ ומכ םיאשונב בר

 .יפקיה דויצו תשומחת ,קשנ

 ןשי לש הטיש איה םג ו ויוזחס
 הויצה תמישרו ,ורוביגה תטישמ קלחכו
 לש.וזל ההו הלש תולתטההו

 תטישב תלעופ איה לבא ו יפו

 תולתשהה תאש אוה ןורתיה .רוביגה
 תיינב ןמזב ,תודוקנב תונקל ןתינ דויצהו
 בל ומיש .רתוי רחואמ ,ףסכבו - תומדה
 צו םאת5פק4( 5-בש דועב :תחא היעבל

 םע התוא רפשלו הלתשה תונקל ןתינ
 רפסמ שי טושפ ו מתא זחחס-ב ,ןמזה

 טילחהל שיו ,הנוש המרב תוהז תולתשה

 תדמוע לכל לעמ .םירחוב המב שארמ

 ןתינו רוביגה תסיש יהוז יכ הדבועה
 רפסמ -ךות תושדח תולתשה איצמהל
 .תוינש

 טרופמ 50 אשא לש דויצה
 קשנה ילכב דוחייב ,אוה םג םיהדהל
 תולתשה תוחפ הב שי לבא ,תשומחתהו

 קיפסמ ןהב העקשוה אלו תויטנרביק
 תוכפוה תולתשההו לד טוריפה - הדובע

 לשב רחוימב ,יפקיהה דויצל תוינשמל
 תא קר ונתנ יכ הדבועהו ןוימדה רסוח
 ימ שי יכ ןכתיי .תויטרדנטסה תולתשהה
 ונחנא לבא ,וזה השיגה תא ופידעיש

 .תרחא הטישב תאז םשייל םיפידעמ
 דויצה וז הטישב יכ רוכזל שי תאז תורמל
 ,תורחא תוטישב ומכ יזכרמ אל יטנרביקה
 .היזטנפ לש םיטנמלא םג הב שיש םושמ
 ,9-- ווי

 פו \תורוצאזהא ,8 - רות

 וש

 .ברקה תטיש

 תסישב תשמתשמ ותא ומ

 תומד לכ 1168 לש תיסאלקה ברקה
 םהל הפיסומו הפקתהל םיזוחא תלגלגמ
 איה וב קשנה ןורשכב סונובה תא
 סונוב תא םיתיחפמ האצותהמ .תשמתשמ
 6-מ.תחאב םיקדונו ביואה לש הנגהה
 ,רזייל ,םיעילק יקשנו הפקתהה תואלבט
 יכ ורכיז) קזנה :תומכ תא ('וכו םינומיר
 תועינפל ינשמ אוה פ"קנה וז הטישב
 .תיטירקה העיגפה תמצוע תאו :תויטירקה
 םילגלגמ העיגפה תמצוע תא םיעדוישמ
 המיאתמה תיטירקה העיגפה תלבטב
 ךבוסמ תצק .העיגפה יפוא תא םיקדובו
 המל ונאצמ ףוס ףוס .לבא ,ךורא תצקו
 המיאתמ 168 לש ברקה תטיש קוידב
 לכ וב ,קנאפרבייסה לש חושקה םלועל
 ברק לכו תינלטק תויהל הלוכי העיגפ
 .ןורחאה :תויהל לוכו

 תטישב תשמתשמ שותמתתהטהס

 םיקותה לכ לַלוכ ,רוביגה תטיש לש ברקה
 .העיגפ םוקימ וא םומיד ןוגכ םיוולתמה
 תא האצותל הפיסומ ,6ק3 תלגלגמ תומדה
 איה וב קשנב הלש הפקתהה סונוב
 לש הנגהה .סונוב תא תרסחמו ,תשמתשמ
 !1-מ ההובג וא הווש האצותה םא .ביריה
 העיגפ םוקימ םילגלגמ .העיגפ שי -
 ביריל םידירומ םוקימה יפ לעו ,הלבטב
 שי [₪0=1-ב| ףוג תודוקנו םלה תודוקנ
 ןיבל ףלעתהל ךל םורגיש קזנ ןיב הדרפה
 דואמ הבוט הטישה .(ךתוא גורהיש קזנ
 המיאתמ אל איה לבא ,ידמל הריהמו
 םלועה לש תוינלטקל דחוימב
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 5ססאאעא-ב .יטנרביקנאפה
 יפ לע ברק תויבוק רגאמ ןיעמ םיבשחמ
 תא םיקלחמ ברקבו ,תומדה לש :תונוכתה
 ףקותה..הנגהו הפקתה ןיב רגאמב תויבוקה
 יפל ולש .הפקתהה ןורשכ לומ לגלגמ
 לונלג לע הלעמל ונרבסהש םיקוחה
 רגאממ תויבוק ףיטומ אוהשכ ,תונורשכ
 החילצה תחא היבוק תוחפל םא .ולש ברקה
 םיקוח םתוא יפל לגלגמ ןגמה .העינפ שי -
 לש.-.תוחלצהה םא:.ולש ףוגה תנוכת דגנ
 קזנה ,ןגמה לש ולאמ רתוי תובוט ףקותה
 .קזנ תומר-4 יפל רתוי יטירק השענ
 דמחנ .ךרוצ אלל תכבוסמ הטישה רוציקב
 שממ אל ףילחתה לבא ,קזנ תודוקנ ןיאש
 שי ימל לבא ,?דמל תיטירק הטישה .בוט
 לכ תויבוס עבש שש תוושהל ליחתהל חוכ
 ?בוביס
 ,9.5 - נו

 85 - ו

 תושעל וסינ) 5 - 1 אשא
 .(ולשפנ לבא ,הנוש וה

 .בשחוממה יטנרביקה ללחה

 הדובע.לש םי ועיקשה תוטישה שולש
 תולועמ :תואצותהו הטישה לש הזה קלחב
 תא ןייצל אלא ונל רתונ אל .ןתשולשב
 וטילחתו - הטיש לכל תודחוימה תודוקנה
 .םָכל םיאתמ המ םתא

 ןומה ועיקשה סצמתא5ק.65-ב
 ,הצירטמה ךותב תואיצמה גוציי תוטישב
 ללחה. ךותב ןהב םישמתשמש תונכותמו
 .יהזוזתבו ברקב:תוחפ יכ םא ,יטנרביקה

 הלועמ .הטיש ונתנ שותתחמאתס
 יסחי לעו ,הצירטמה ךותב תומדה גוצייל
 תונוכתל תומדה .תונוכת ןיבש :ןילמוגה
 ללגב בוש - .תשמתשמ תומדה וב ףוסמה
 ןיא תונבל ןתינ - רוביגה תטישב רבודמש
 .תושדח תונכות ףוס
 לע דואמ בוט ודבע נא

 בָהקה. ,ימינפה- ללחה לש גוצייה :לכה
 תטישש לבח קר .לכה ,םיפוסמה ,הזוזתהו
 ברקה :תטישל-.היתונויערב .ההז .ברקה
 .תישממה

 ,8 - || ו

 ,8.5 -- ווסט
 .85 - תו אא

 .יטנרביקנאפה םלועה

 םה '.םיימוי-םויה םייחבו הירוטסיהב
 לעה.ידיגאת :תיילע לע םירבדמ
 תא םינתונ םה .,.םלועה לע םתוטלתשהו
 2090 .תנש לש תידיתעה וקסיסנרפ-ןאס

 ,לע יריגאת .םיהדמ טוריפבו המגורכ
 יתב ,הרובחת ,םירביא.יקנב ,בוחר תורובח
 ישנא ,קוח תפיקע ,הדובע תומוקמ ,םילוח
 .לכה ,םימסרופמ רוביצ

 ההז שצמחאהמאס לש טוריפה
 רבכ .6צ טחאפק \(י5-מ קתעומ טעמכו
 .הרבח התוא לש םהש כ לע ונהביד

 לע 51 סססואאו]א לש טוריפה וליאו
 דע םלועה לש הירוטסיהב םכתסמ ,םלועה
 בוחר תורובח ,לעה .ידיגאת ,2050- תנש
 ,םלועל ורזח םיעזגהו םסקהש הרק דציכו
 .הז לכב ועיקשה םה תוחפל לבא
 ,9- ו

 ותוא טושפ) 9 - < זו )

 ללגב) 8 - 511 סו זחא ,(רבדה
 םהש ,םסקהו םיעזגה לע טרופמ ןומהש
 לש .םלועהמ דרפנ יתלב קלח
 הזו טסוו וא
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 הדמחנ המישר שי ו תחפק \(י₪-ל
 תורובח תללוכה תואקתפרהו םירצומ לש
 דועו תונכומ :תויומד ,לע-ידיגאתו בוחר
 םישקבתמה םייטרדנטס םירצומ רפסמ
 .םהילאמ

 םירצומ ללכ ןיא ו יתוחא0-ל

 תטיש לש המאתה איה ןכש ',םיוולנ
 .ולש הטישל רצומ לכ םגרתל ןתינ .רוביגה

 םירצומה תא שי 5 סו/אונא-ל
 גולטק ;המודמ תואיצמ :רתויב םיבוטה

 תויח ,תוינוכמ ירפס ,בוחרה .יארומס
 ו?םירכוז ,היזטנפ םלוע) תוילאמרונ-אראפ
 העקשההו םירפסה לש תוכיאה .םיבר דועו

 יכה קלחהו ,תומיהדמ שממ 50 דצמ
 םה .םירפסה לכ יכ ןויערה .אוה דמחנ
 ישמתשמו הצירטמב טסקט יפד השעמל
 לכ דצל םהלשמ תורעה םיריאשמ בשחמ
 .בתכנש המ
 8 - וו

 אלו ןויצ אל) ןיא - 6ר תו ווזס
 .9.5 - 511 םסו\ גזוא ,(חיטב

 רשקב ונניב תועדה יקוליחל רבעמ
 לש בהקה תטיש העורג המכ דַעְל
 ןיב הער הטיש שממ ןיא ,51 סא הטא
 םינויצל רבעמ .ולאה תוטישה שולש
 תא שי הטיש לכלש רוכזל ךירצ םישביה
 .הלש תונויעצרה תאו הלש םישגרה

 תטיש םג ,לשמל ,ף 0 תא-ב
 ןויעהל םיינשמ היגולונכטה .םנו ברקה
 דואמש המ ,ינרדומה םלועב היזטנפה

 רובעל םישקתמש םישנאל םיאתמ
 תאז .תמועל .תרכומ אל הביבסל

 תטיש איהש ,הצתםתפקתהשמ
 הלובי תינכטהו הרוהטה קנאפרבייסה
 השקו דואמ תלברוסמ םימעפל תויהל
 ןומה ,לשמל ונל חקל) םימיוסמ םיעטקב
 ,םהלש הצירטמה תטיש ;תא .ןיבהל ןמז
 .וונמזב

 דואמ המיאתמ 5. םסיאאעא
 קנאפרבייסה םלועב םישדח םֶישנאל
 ןויערהמ םיבהלתמ שממ אלש םישנאלו
 קנאפרבייסל היזטנפ ןיב בולישה::יללכה
 תונכס אלמ ,קתרמו ןיינעמ םלוע רצי
 םינקחש להק ומצעל שכרש תועתפהו
 דחוימב המיאתמ 6צהמאוואאס .בחר
 םלוע תא רוציל םיצורש םישנאל
 אלש םישנאל ,םהלש קנאפרבייסה
 - םמצעב בושחלו ןווגלו רוציל םילצעתמ
 יסאלקה תא םישפחמ אקווד ואלש םישנא
 הריוואה תריצי תדובע ,בגא .ילאמרונהו
 רפס ןכש ,(ג%1-ה יפתכ לע הלוכ תחנומ
 ריבעמ אל 6צמתתו1מא0 לש םיקוחה
 ,ףוסבלו .םלועה תריווא תא בוס
 קנאפרבייסה תטיש איה (יד ויפו
 קר המיאתמש השקהו החושקה ,תיסאלקה
 חרואל לגתסהל םילגוסמש םישנאל
 ,רדוקה םלועה לש הבשהמה
 לגתסהל םילגוסמשו יטנרביקנאפה
 םישפחמה םישנא .הטישה לש תוחישקל
 הטישהמ דואמ ונהי טלחומה םזילאירה תא
 דע תיתואיצמו רתויב תינכט איה ןכש
 .דואמ

 תוריחבה תא שי ונל ,וצרתש המב ורחב
 רחוב היה ,לשמל ,יבא .ונלש
 תטיש תרזעב הנובו + תה חה:חאס-ב

 סוסו ח1ןא לש םלועה תא רוביגה
 תא םהינש םיפידעמ רואילו ןרע

 .םבתמשנ תאצ דע וקחש .הצ תחפש וא

 ייפ הל ןגרומ םע תותיש

 גבס יבאו רעס-ןב ןרע :תאמ

 ןגרומ המיכסה ,בוט ןוצר לש רידנ עגרב =
 רתויב םישימשה םישחלהמ המכ ונל ראתל
 תפיט לכ ונטחס .ינרדומה ונמלועב הלש
 :האבה המישרה תא ונבכרהו תירשפא עדימ

 .ילסיב הנש
 תא תונשל ליטמל רשפאמ הז שחל

 ונוצר יפל ולש ילסיבה לש ותרוצו ומעט
 ,לירג ילסיבל לצב ילסיבמ לשמל ,ישפוחה

 תיקשב ץלמומ ,ילסיב :שחלה יביכרמ
 .הרדוגס

 ,לעופ וניא שחלה :םכבל תמושתל
 םעטב ילסיב לע ,תורורב אל תוביסמ
 .וקאט

 .ןמ-קסיד השע
 ,ןיאמ שי.,רצוי הז יתמצוע שחל

 תריחב יפ לע ,יהשלכ תרצותמ ןמ-קסיד
 .הפלחהל תוללוסו תוינזוא ללוכ - ליטמה

 םע דחי לוכאל) התיפ :שחלה יביכרמ
 .והקיסומה

 טקפא לכ רסח. שחלה :םכבל תמושתל
 .יקסיד-ןמז' ליבקמה שחלה אלל

 :.קסיד-ןמז
 תריחב יפל קסיד ןמזמ הז רזע שחל

 לש סוידרב אצמנ קסידהש דבלבו ,ליטמה
 ךותב עיפוי קסידה .רטמוליק 6
 לש קסיד-טקפמוקה וא ןמ-קסידה
 .ורוקמ.םע תויעב אלל ,ליטמה

 ,התיפב חורמלו סומוח :שחלה יביכרמ
 .[בומכ

 ןמזל תורשפא לכ ןיא :םכבל תמושתל
 וא ,ה6ח 0 3458 הקהלה לש םיקסיר
 .לבוש ןור עדונה רמזה לש םיקסיד

 רחש לש הארונה חוואלמה תדוכלמ
 .יריאמה

 ,יריאמה רחש איצמה הזה שחלה תא
 הסינשכ ,הינתנב רגה דדונ-אל רמזו םסוק
 רש ה ופל "שהל; אוצמהל
 ,הקילאטמ לש דא שמס אסמה זס
 ותעד.תא חיסה חבטמהמ חירה הארנכ לבא
 ץלאנ .אוהו ,םייטירקה םיעגרה דחאב
 .הצוחה וכהד תא לוכאל

 ,הכיס ,הנומת ,קסיד לָכ :שחלה יביכרמ
 םירושקה 'וכו רטסופ ,תרשרש
 .הקילאטמל

 שחלה ןמזמ םעפ ידימ :םכבל תמושתל

 ןגרומ לש םישחלה רפסמ
 לש ןלוטה) דליפטאה םמיי'ג תא
 אוה ,וגאדת לא ..תוקד שמחל (הקילאטמ
 .לגרתה רבכ

 .םיקקמ לוסיח
 טוידרב םיקקמה לכ תא לסחמ הז שחל

 תדמוע וילעש אסיכה ילגרמ מ"ס 20 לש
 .ןגרומ

 .ןגרומו אסיכ :שחלה יביכרמ
 הז שחל תביתכל דע !םכבל תמושתל

 האצותכ קקמ ףא עגפנ אל ,ןותיעה יבג לע
 .םסקב ןוכנ אל שומישמ

 .הרומ תמסקה
 הז שחל ,יריאמה רחש לש שחל דוע

 תא בבחל הל םורגלו הרומ םיסקהל דעונ
 .שחלה תא ליטהש דימלתה

 85 ןויצ םע ןחבמ :שחלה יביכרמ
 .תוחפל

 רנושמאמה < משקה - - סמר

 םעפ קר לטוה הז/שחל :םכבל תמושתל
 היגולוביספל :.הדומהו .,רחש ידי לע תחא
 םויה םצע דע התיבה םיחהפ ול .תחלוש
 !הזה

 | .פיט ןמז
 10% לש םוכס תיטמוטוא ןמזמ הז שחל

 בורקה-.קנראהמ ,יהשלכ הדועס ריחממ
 .ליטמל רתויב

 רצלמו הדעסמ ןובשח :שחלה יביכרמ
 .םעוז

 הציפב דבוע אל םסקה :םכבל תמושתל
 .טאה

 .קוצ רינ ןמז
 רינ ,ןותיעה ךרוע תא ןמזמ הז שחל

 איי

 עיפוי רינ .ןגרומ םע םירוריב ךדוצל ,קוצ

 יולת אוהשכ ,שארמ ריוצש םרגטנפ ךותב

 אבצה ידמ תא-שבולו ףפוהמב ריוואב
 ףצרב ועמשוי עקרב ,ןכ ומכ .ולש םינשיה
 יפתתשמ לכ לש תוליגרה םהיתנולת

 .ןותיעה
 תועיגש םע זיוו ןויליג :שחלה יביכרמ

 .םופד

 רינ -תא:הרחשל :שי :םכבל תמושתל

 תיפוס" רוזחי תרחא ,תוקד שמח ךות

 .תופסונ יצחו הנש ךשמל ,ל"הצב ותורישל

 .ןגרומ לש תויבוקב הטילש שחל
 תויבוקל .םורגל .לכות הז שחל תרזעב

 ;הפק ךל ןוכהל .וחמולכ ,ךנוצרכ תושעל

 לארשי ץרא ירוש רישל ,יזאסמ ךל תושעל

 וליפאו (ףייזל תוטונ-ןה ייכ-םא) הפיה
 ןמזב ךייהי ינרופיצ לע תולק ףושנל

 לש .ירקיעה שומישה) שבייתמ קלהש

 האצותה .תא תוארהל 'ןבומכו - ןגרומ

 .הצור התאש
 .([בומכ ,ןבלנ ולמשרמ :שחלה יביכרמ

 תא ךירדהל שי :םכבל .תמושתל

 .עבש ולגלגי ןפ בטיה תויבוקה

 .בהזל גנב-גנב קיטסמ תכיפח
 גנב גנב קיטסמ לכ ךופהי הז.שחל

 בהז-ליטמל-(דבלבו הדלוק-הנָיִפ םעטב
 !רוהט

 ,בוהז :ןוקרדה לש ןש :שחלה .יבָיכרמ

 ןרופיצו ףפועמ ריזח לש ףנכמ 'הצונ
 ,תיקרוי-וינ הלותבמ

 לכ ףילחהל ןתינ :םכבל תמושתל
 תצלפמה לש הקיריב שחלב ביכרמ
 .סנ-ךולמ

 רפסל המיכסה ןגרומש המ לכ ןאכ דע

 םסרפנ םישחל רוע הנממ טוחסנ םִא .ונל
 .דיימ םתוא

 ₪ כ



 םידלי קחשמ שממ ןהש
 3 ,2,1 היקחשמה

 ,(10-3 יאליג) ךרה ליגל תושדח תונכות

 םיעגשמ תולוק ,תממהמ הקיפרג םע
 .ןבל-לוחכ תונכותב וארנ אל דועש תויוכיאו

 םידרפנ םיקחשמ השולש הנכות לכב
 תאז םע ךא - ידומיל רמוחו רגתא םיווהמה
 .דלי לכל האנהו עושעש םג םיקפסמ

 הקינורטקלאה ,םיבשחמה תויונחב גישהל
 .תורחבומה םיעוצעצהו
 ,םטסיסיטלומ גאב :הצפהו קוויש
 03-5794711 :ןופלט ,קרב ינב 13 תרנכ

 ןוע :תאמ
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 ינחיסב 2062-ב :דלונ יידילוה ראב
 עדונ קשנ ןאובי היה ויבא .הילרטסואבש
 ראב .ריפש היה החפשמה דמעמו רָיעב
 בוט דלי'-כ לדגו בוט ךוניח לביק
 דרמ לחה זא .15 ליגל דע 'םילשורי
 םע בבותסהל לחה אוה - ראב לש םירוענה
 ילכ רוגחל ,רוע יליעמ שובלל ,םינעונפוא
 .יללכ ןפואב רדרדתהלו תותשל ,קשנ
 םסרופמה עוקעקה תא םג השע תע התואב
 לש היזטנפה ירופיסמ)ו ןקבלה קירלא :ולש
 ברחה ,רעס-יבא תא ףפונמ !קוקרומ לקיימ
 .לע לא ,תומשנה תבאוש

 היימינפל וירוה ותוא וחלש ,םיגארומ
 לחהו היימינפהמ טלמנ ראב לבא ,תיאבצ
 םש ומצעל תונבלו תובוחרב בבותסהל
 הב .היפונכהו ראב ודדש 18 ליגב ,ולשמ

 קרי דושה ךלהמב .ינדיסב קנב - רבח הי
 לע התלע הרטשמהו ,סעלש קיטסמ ראב
 4 תינבתו םיינישה הנבמ יפל ויתובקע
 טלמנ ראב .ולש קורהמ החקלנש
 .הקירמאל

 וקסיסנרפ ןאסב תחנ יידילוה ראב
 .ומצעל ןודא תויהל טילחהו 2080 תנשב
 זב אוה ,יזיפ חוכלו תויפונכל זב אוה
 ללחל זב אוה ,לטה ידיגאתלו הרבחל
 1 דירר וי ו ייעוד
 ףוסל דע םינוילימ דבעשת תילאוטריווה
 :תונורקע השולשב ןימאמ אוה .האמה

 1 ד ב
 תא םיבישחמ םא ,םצעב ,םירבד העברא)
 | ג "וב ₪ אי | | ל גב

 .והילרטסוא
 םש ראב ומצעל רצי וקסיסנרפ ןאסב

 בוחר םחול לש בוליש אוה :ונימב דחוימ
 אוה .הנידמה לכב ול ינש ןיאו ,ןקמח לשו
 אוה ,ירמל ירזכאו ימומרע ,הקיפ ,זירו

 וא ףסכ ליבשב הברה תושעל ןכומ
 ארוק אוהש ומכ ,ףיב תצקו הבוט הקתפרה
 ל )ב מ
 לש בחר ןווגמל בוחר תויפונכ וא םידיגאת
 תי

 שדחמ ותוא יתינב ראב תא ראתל ידכ
 ,הנושארה םעפב הנבנ אוה הב הטישב
 וזש ןוויכמ ,[ןשסמ לש סצתתפ:

 .דחוימב החושקו תיתואיצמ הטיש

 יה = מ יד | יה
 קנאפרבייס קחשמל ךכ
 יי שנ רי דג

 וו י-ם ה יור יג זיה ו ה |

 .וקסיסנרפ ןאסב םינש 10 רבכ רגש
 ל יה בו יובל | ו דג

 (+10%) 91 - היתפמא ,(+5%) 5
 ,0%0) 51 - ןורביז ,ו+15%) 96 - היציאוטניא
 וש 51 - תוריהמ ,(+5%) 82 - תוחכונ
 91 - תימצע תעמשמ ,(+5%₪) 77 - ןויגיה
 .(0%) 42 - חוב (+%

 :הובג ינוריע :יתרבח דמעמ
 ₪1 יי מ יי מ ו וש :עוצקמ -

 .ןקמחה לש הגררה יסונובבו ולשמ חותיפ
 .58 - ופ"קנו ףוג חותיפ .9 :הגרד
 :תונורשכ תמישר
 ןורמת ,+55% - ןוירש אלל ןורמת

 ,+124% - היירי יקשנ ,+40% - לק ןוירשב
 יקשנ ,+34% - םינפ לא םינפ ברק יקשנ
 - הביבס 0 6 = הגיהנ ,+79% - הקירז
 ףסעמ ,+15% - א 1 שומיש ,+%

 ינכמ = ד מ יי
 בקעמ ,+72% - בראמ ,+97% - (הצירפ)
 תמכוח ,+44% - תוברת ,+92% - תורתתסהו
 ,+49% - לוצינ ,+24% - להנמ ,+69% - בוחר
 30% = ו ,+25% - הקינכמ

 הנחבה 1571515 ,00346-1!) 2 - תונכת

 - הכרעה ,70% - הקיטבורקא ,+59% -

 - ףויז ,+30% - םימסל תודימע 2
 ו יי קי ו = ה

 םיחתפ ךרד) תולחדזה :,+45% - תואמד
 יי ור רך |> רו [ כ שמ יי + 30% = ו =

 ו ו
 .חומל רבוחמ (רישי ינוריונ

 .וןימי ןזואו 5 המר :לוק ריבגמ
 .ןימי ןזוא) 4 המר :םישער הקנמ
 (ןימי ןיעו 6 גוריד :תנווכמ ןיע

 הו ןוש-י ו"

 יו ו ו

 יטכחי אא אןק-פ 12והחו :ןקשנ ילכ

 תינסהחמ :תוינסחמ ..הוווטפ חסוקווה 203

 ירודכ 12חוהו תינסהמ ,הליגר 120ותו
 רודכ תלעב דייצ הבור תינסחמ ,םוינרוא

 .הבע

 ו | "יו "ור וגה | ה "מו

 ו ל יל יי ו פיש

 ,רזייל ךתרמ+ךתוה ,תדיינבנ סקפ

 ו יי ו יי ביט ₪ =

 ,םישרמו רוחש ,לוד 2 ןוסדיווייד

 ו
 ןשי ראב םא .ו12,0009) 'רוחש' קנב ןובשח

 ,אבה םויה ךשמב תופוצר תועש 12 לעמ
 ד יב ו ד יו דר | יג = ו בוק ד וב

 יי

 .בוחר תויפונכ

 יי יל ו מ יו =
 בוקל רכז ,לאמש לגרב ןיטולחל יתוכאלמ

 ו שי *ן יריד ו ג יה שי ים ו

 'רעת' .וינפי אצוממ ידגא בוחר םחול לש

 ;ותחפשמ קיחב ,ןפיב םויכ אצמנ ומצע

 ן רו ו ב הטימל ןיטולחל קתורמ

 דובכ לש בוחר םחולל בשחנ ראב .הטמ

 .ברק ותוא זאמ

 ן] 2



 קנאפרכביישט

 .ד.ע :תאמ

 םירדהנ םורופיס ונל בתכ רבכש ,.ד.ע
 עשעשמ קנאפרבייס רופיס םע רזוח ,רבעב
 ןוחטיב ןיצקו ,קלקלח ץרופ תודוא לע
 הז תא דביא אל ןיידעש

 ופופמ לומ בשייתה קלקלחה ץרופה
 וידי וגישה ףוס ףוס .קופיסב חנאנו
 חנ ופכב .שפיחש הנכותה תא .תוכוראה
 ותואב בנגנש ,קירבמ קסיד-יטלומ תעב
 םיעדמל ןובמה לש ימוקמ ףינסמ רקוב
 - םשה היה הקבדמה לע .םימדקתמ
 הנכות" - רואיתה וירחאו "טימשרסמ"

 תוכרעמב םידוק חצפל תתנכותמ .הצירפל
 .ידינאת רסממ יווק וא,ר תויאבצ תרושקת
 ".דבלב גווסמ שומישל

 תא םינכה קלקלחה ץרופה
 ותדרסק תא שבח ,ףוסמל קסיד-יטלומה
 םייניבה םלוע ךותל קילחהו ,ויתופפכו
 בחרמל יטנרביק בחרמ ןיבש רדוקה
 .דובעל הלחה ןעטש הנכותה .יטנרביק
 בכר לש הנושמ ףוג םשגתה וביבסמ
 לעב ,ףנוכמ .םייט ילכ ןמ-- 'יביטימירפ
 עלקמ בצוינ ילכה לע .ומוטרחב ףחדמ
 .בבותסמ ןכ לעב לברוסמ

 יפואהמ טעמ עתפוה קלקלחה ץרופה
 שמתשהל לחה אוה ךא ,הנכותה הלעפ ובש
 תדלקמה לע ופפות ויתועבצא .דוימ הב
 יטנרביקה בחרמה :ודעי רבעל שלג אוהו
 ןוקרד תהעמ - וקרביק דיגאת לש
 הדמה תויכשב האלמ ,תילסיגיד
 יטנרביקה ריבאל הכחמה ,תובשחוממ
 .ןתוא זוזביו אוביש

 ,תולגתהל ולחה ידיגאתה בחרמה ילוש
 ,ימתספ עדימ לש םירהוז תונויליג
 םעטמ הרבסהו רוביצ-יסחי םיגציימה
 ועלקנש םירזה םישמתשמה לכל ,הרבחה
 ,תוטושפ הלעפה תודוקפ םגו המוחתל
 ץרופה .םירשוז םידיקפ לש םשומישל
 תא טווינו ,הלא לכל רבעמ סט קלקלחה
 לחה שדח םלוע .רתוי קומע ןוריוואה
 םיווקו תוצנצנמ תורוש .וינפב תולגתהל
 תוימתסה ןיב לובגה תא ונמיסש םידצרמ
 :יטנרביקה בחרמה בלל תינוציחה
 תונכות ,םיטנטפ ,הקינורטקלא .תואחטונ
 קלקלחה ץרופה .םייקסע תודוסו תוגווסמ
 .רשוא וא ,רשוע בורמ תומל? הצר
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 הינגפוס דוע לסיח ןוחטיבה ןיצק
 חוקיפ לש םמעשמ הליל דוע .קהיפו
 םויסל תועש יצחו שולש קר .ירורפא

 /- 4)כ

 אוה .הקותמ הניש - ךכ רחאו תרמשמה
 ודועב ,ומצעל םהמהו אסיכה לע ןעשנ
 לש הרימש בלכ - ודיקפת לַע בשוח
 וביבסמ .דיבאתה לש יטנרביקה בחרמה
 לע םישיואמ םלוכ ,םיפוסמ המכ ופצפצ
 ומכ הלודג הרבח .םירחא ןוחטיב ישנא ידי
 דחא הרימש בלב לע קר תכמוס אל וקרביק
 ןיצק היה אוה ,תאז לכבו .הלש הנולמב
 ולומו ,םלוכל ןושארו שאר - ןוחטיבה
 הנגהה ךרעמ לע חקיפש ףוסמה בצינ

 ח ו

 םמלוע ןיבש ץייחה רדג ,רתויב בושחה
 ןחה ןבא ןיבל ,םיצרופה לש בערהו לפאה

 .ידיגאתה םוחתה בל לש תקשחנה
 תחקל ןנוכתהו וסרכ תא ררג ןיצקה

 ףוסמה בהבה עתפלשכ ,הינגפוס דוע
 ספדה .םלואב העמשנ תמרוצ הקעזאו

 .'ה גרדב הרירח לע עידוה ךסמה לע עדימ

 םימוסחמה לכ ךרד רבע והשמ וא והשימ
 חומל הסינכ ףס לע היהו הנגהה תוכרעמו

 עדי ןוחטיבה ןיצק .הרבחה לש יזכרמה
 שקיב אוה .םאתהב לעפו םוריח בצמ והזש
 הקזחה הנגהה תנכות תא ןועטל בשחמהמ
 םשב ץבוק התלעה תכרעמהו רתויב
 ישיאה ודויצ תא לטנ ןיצקה ."רייפטיפס"
 .יטנרבוקה בחרמה לא רבחתהו

 בל ךותל ללצ קלקלתה ץרופה
 רתאה .וביבס הארש הממ םסקומ ,דיגאתה

 אלש םולב רצוא - רוהט עדימב סוחד היה
 תודוקפ דילקהל לחה ץרופה .זפב אלופי

 והשמ עיפוה םואתפשב הרבעהו הקתעה

 ,ולשל .המוד:,ףנוכמ םייט ילכ  .וירוחאמ
 ינפל דועו;: .המוצע תוריהמב וילא ררי
 .שאב סוטמה חתפ ,ביגהל ץרופה קיפסהש
 עגפש טעמכו ךבוטמ ךופיה עציב ץרופה

 הניש ןכמ רחאל .םיליט .תרקבל הנכותב
 אוה .וביוא ירחא ףדרמב חתפו ןוויכ ץרופה

 יחטמ תוריל לחה הזו ,עלקמה תא ליעפה

 ביואה .ביריה סוטמ לש ובנז רבעל רוא

 לש ךוהא רוט רבעל הזופח החירב עציב
 .החוטב הדמשהמ .לצינו םיצווכמ םיצבק

 תיסיסע הללק טלפ קלקלחה ץרופה
 אל הז םלוא ,ביריה תובקעב סוטל ךישמהו
 בושחל לחה :ץהופה .םוקמ' םושב הארנ
 הז חיגה עתפלשכ ,וביואב ועגפ תויריהש
 ףנכ .ינחרז תוומ קרוי ועלקמשכ ןירוחאמ
 רבאל לחה אוהו העגפנ ץרופה לש וסוטמ

 לקלקמ ,תוארפב לטלטיה ןוריוואה .ןוזיא
 .ביתיב עוגפל  ץרופה לש ויתונויסינ תא

 םיתעל.ררחשמ ,וירחא -בוקעל ךושמה הלה
 הלבמ: ןמזהיראש תאו ועלקממ רורצ
 ינפ לע ףלח םיסוטמה-גוז .הקימח ינורמתב
 .םיילושל עיגהו יטנרביקה בחרמה בל

 חטשה .קבאמהמ הנהנ ןוחטיבה ןוצק
 בטיה .טלש :אוהו ול עודי היה מוקמה
 התלע 'הוואגה ,שמתשה הבש .הנכותב
 קינזה ימצע ןוחטיב לש ץרפבו ,ושארל
 סט ביריה ןוריוואש דע ,וסוטמ תא ןיצקה

 ותומדב. טיבה אוה .ודיצל שממ
 ךויח הרבעל ךייחו ץרופה לש תילאוטריוה

 רירמ .טבמ וילא ריזחה ץרופה .ינגעל
 וישכע .תוימואתפב ותוריהממ .טיאהו

 ;ףדרנה דוקפתב ןוחטיבה ןוצק קחיש

 קיפסה ,בצמה תא טולקל ול חקלש ןמזבו
 ךותל רעוב םידודכ רורצ סינכהל ץרופה
 :וסוטמ בנז

 ללוצ ובכר דועב ,םעכב קעז ןיצקה
 םיסיפדת. לש םי ךותב עקושו הטמ
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 ונתובקעב סט ביואה>סוטמ :םיילהנמ

 תא וילא רגשל תנמ לע הארנכ ,ןיידע
 וילעש עדי ןוחטיבה ןיצק ;תערכמה הכמה
 תא איפקה אוה ..רהמו. ,והשמ .תושעל
 ןמ עגל קתנתהו "רָייפטיפס* .תינכות

 לטנ. הבר 'תוזירזב. .יטנרבוקה בחרמה
 .ףוסמל ותוא סינכהו קסיד-יטלומ ןיצקה
 בחרמל בוש רבחתה אוה ןכמ רחאל
 ,"רייפטיפס" תא שרחמ ליעפהו יטנרביקה

 .ותוא טריי ביואה סוטמש ינפל קוידב

 לש .הרדט תרזעב ןמז ךושמל לחה ןיצקה
 בשחמה דועב ,ביריה םע םיאובחמ יקחשמ

 רזע תנכות - "רציבוה" תא וליבשב ןעוט

 תונכות לע:תבכוהה .םיצרופב המחלמל
 ילאוטריו ןפואב תשבשמו .תוליעפ הנגה

 תנכות לכ לש תורגשה תתו תורגשה תא
 .הביבסב תניועו הליעפ.חוציפ

 קחיש ןברוקה .גנועב -ךחיג ץרופה

 .דחופ אוהש ןמיס הזו םיאובחמ ותיא
 תא לסחל.ותלוכיב שיש ךכמ קיפה ץרופה
 ןכ לעו ,תכרעמה בלל יבוש רודחלו ביואה
 ףוסבל .ץרמ הנשמב ובירי תא שפיח אוה

 ריק ירוחאמ עטרקמ ביואה תא אצמ אוה

 ץרופה .תויתכרעמ חתפמ -תוצירטמ לש

 ןנוכתהו ביריה רבעל וסוטמ תא גיהנה

 ךותב עבוקהו ןורחאה רורצה תא ליחשהל

 םוטרח לע עיפוה.עתפלשכ ,קלרה לֶכימ
 חנג ץרופה .יביסמ חתות ביואָה סוטמ

 ול ועידוה וישוח .חורבל לחהו;העתפהב

 אציו טעמכ וסוטמ .הנכס ול/ תפקשנש
 וב ועגפ-רשאכ.,יטנרבוקה בחרמה ילושמ

 עדימ יביבשל ותוא וערקו חתותה יחטמ
 .םיינשמ

 תא תינהו תולק ךַחיִג ןוחסיבה ןיצק
 ול.הכחמש עדי אוה .ןחלושה לע ותדסק

 עצבמה לע ח"וד.ןתיש רחאל דיומ ,האלעה
 םויסל העש יצח דוע ול הראשנ ןבומכ .הזה

 הטימה תא שיגרה רבב ןיצקהו ,תרמשמה

 רבה קר .התפמו ןימזמ לוקב ול - תארוק
 גישה ןייאמ --:ותוא דירטה :ןוידע 'דחא

 לכ תמכחותמ חוציפ תנפות רזממה ץהרופה

 !?ךכ
 .העיזמ קלקלח היה קלקלחה ץרופה

 :תוארפב ףדיגו םעזב תדלקמב שבח אוה

 הברה ,זבזובמ-הליל הז..היה:וליבשב
 הנכותה .םפא :האצותהו ץמאמו העקשה

 הבוט אל .הארנכ- לבא ,הבוט ידי'התיה

 היה :,הנממ רטפיהל לקש ץרופה .קיפסמ

 לבא-.תיקוח הניחבמ הב קיזחהל ןפוסמ

 תאז לכב .דדועתה אוה רצק רוהרה רחאל
 דיגאתל תלשוכ החיגב:קר-.רבודמ היה

 ..:תורחא תויורשפא תורשע שי .דחא

 "טימשרסמ" תא בוש ןעטיאוה

 .שדח יטנרביק בחרמ לע תייבתהו
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 הריכמל
 םיריחמבו תידוקמ הזיראב הריכמל א

 = 100 יטיס םיס :םיקחשמה םיקיחצמ
 לטדומ ,ח*ש 90-- 4 טסווק םילופ ,חיש
 50 -.סולינה לע חצר ,ח"ש 80 - טבמוק
 20 - 1 םילולמנ ,ח"ש 50 - ב,ג.ק ,ח"ש
 לכ ח"ש 15-ב ,הריכמל ןב ומכ .ח"ש
 ינב ,ןוטפנ המושמה :םיקחשמה ,דחא
 לכ .ץיק יעושעשו לפואה חירצ ,הבורע

 .םניח קחשמ לבקמ םיקחשמ 2 הנוקה
 ,רואיל .תחטבומ הרזע םינוקה לכל
6 
 ומכ רתויב םישדחהמ םיקחשמ הריכמל
 .םיכומנ םֶיריחמב וכו]אמ 3-ו ןכוכוסאו 2
 .03-5345288 ,ימולש
 הריקה :םיקחשמה הפלחה,'הריכמל
 תוחתפמהו םיגרואה ,4 תיתרטשמ
 ,ןתנוי .תירוקמ הזיראב םלוכ ,ןומדאמל

03-72 
 המצועל ןוצרה םיקחשמה הריכמל
 תרבוח ללוכ ,תירוקמ הזידאב םיגדואהו
 ,ןהב םעונ .ח"ש 50-ב קחשמ לכ ,םידוק
0-7 
 ךיסנהו לקיטנטה לש ומוי הריכמל
 ,לבוי .ח"ש 75-ב םהינש ,2 יסרפה
 ,19:008-16:00 תועשה ןיב ,8
 לש ומוי ,6 יראל הפלחה,/יהריכמל
 ,םאוזממ 50008 94 ,לקיטנטה
 וקא ,םילורט ,קבשאלפ ,2 לוז ,םשאמ 2
 ,טנמאיח יפר .םירחא םיבר דועו טסווק
7-7 
 ,לקיטנטה לש ומוי םיקחשמה הריכמל
 תא הנוקש ימ .2 תילוחו 1! הקניא
 .םניח ירוקמ קחשמ דוע לבקי םתשולש
 .04-855927 ,ירוא
 יטיס םיס םיקחשמה הפלחה/הריכמל
 .לנוישנרטניא א"פיפו קראפ הנול ,0
 .02-343656 ,ןתנוי
 + שדח יאפוריא ודנטנינ רפוס הריכמל
 3 + ובדוטו ליגרו םיקיטסיו'ג ינש
 .ינקירמאה רישכמל םאתמ + תוטלק
 .02-722554 ,רינ
 לש 2-ו 1 תוצלפמה תפוסא הריכמל
 תושדח תופוסאה .ח"ש 100-ב 2

 .09-551236 ,גרבדלוג יתיא .הזיראבו
 ,2 הליפאב דדוב :םיקחשמה הריכמל
 ,רבילקסקא תובקעב ,2 הקניא
 הידנריק ,6 טסווק גניק יוז דממה
 ינש הנוקה לכ .2-ו 1 ןמזב םידובאו 2
 .םניחב סאו תא לבקמ םיקחשמ
 .08-417668 ,ביבא

 םינודעומ 8 חולאשמ

 רוטר מ ו

 לטרומ םיקחשמה + ביירד הגמ הריכמל
 ומכ .ןירלאו ןכוסמ רורחס ,2-ו 1 טבמוק
 4 תלעב תטלק + ריג םייג הריכמל ןכ
 + קאד לבארסט + יאנש + םיקחשמ

 ,יקסבוקוב רואיל .דלוג קיפמילוא
4-4 

 יצפח לכ לוטיח יריחמב הריכמל

 דורמנ .₪80-ו ףושיכ ירפס אמ
 .09-441715 .,לאירפ
 7 + תופסות + רינג םייג הריכמל
 ,ןב .הגפ יקחשמ רכומו הנוק .םיקחשמ
3-7 
 יטבילוא בשחמ הריכמל
 תדלקמ ,40א1 וא ו 6
 ןורביז 1024% ,03/5% ךסמ ,תבחרומ
 .07-517898 ,דוד .ימינפ

 ,םיגניקיווה :םישדח םיקחשמ הריכמל
 לטרומ ,בוחרה םחול ,טסווק םייפס
 ;ןתנ-רב דעלא .דועו טבמוק
03-74 
 + םילוקמר 2.+ רטסאלב דנואס הריכמל
 הריכמל ןכ ומכ .ח?ש 300-ב תונכות
 :(ם-אסא1-ל םישדח םיקחשמ
 םיפ ,[אטא [1.ןא ,אודו(-ג]. שדיה

 סע. -ו םיבכוכה .תמחלמ ,2000 יסיס
 ,זעוב .ח"ש 190-ב דחא לכ ,םיקחשמ 4
0-3 
 דש ,2-ו 1 הידנריק :םיקחשמה הריכמל
 םיס ,6-ו 5 יראל ,2 םיפוקה יא ,תחשמ
 סטקמו םאס ,5 טסווק גניק ,2000 יטיס
 ומכ .ח"ש 15-ב רחא לכ - ץ[א41 1.-ו
 שקראפ יררפ ,=/%7/4515 הריכמל ןכ
 ,רורד .דחא לכ ח"ש 85 - םיגרואהו
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 םילוז םיהיחמב םישדח םיקחשמ הריכמל
 ירוביג -ןורחא ,קראפ הנול :דואמ
 ,ידמימ תלת לגרודכ ,הלועפה
 560 2 ,תרייסה זחא חח
 ,אסמזאפסא :רתויב םישהחהו א(רדדא
 ,החמ זוטא ,17 הא האמחמה

 ,זעוב .םירחא םיבר דועו ₪1,ומ סאמ
 .04-912903 ,רחש .6
 םיקחשמו םיטסווק הפלחה/הריכמל
 טייפס ,לקיטנטה לש ומוי :םישרח
 ,טבמוק לטרומ ,יטיס םיס ,יראל ,טסווק
 לכ ח"ש 50-ב ,םירחא םיבר דועו ויזה
 .03-9644592 ,יאבג ןולא .דחא
 ללוכ 1 םָינילבוג קחשמה הריכמל
 רימא :ח"ש 70-ב תירוקמ תרבוחו םיִדוק
 :07-710594 ,רואנ

 לקיטנטה לש ומוי קחשמה הריכמל
 ,רינ וא יש .ח"ש 80-ב תירוקמ הזיראב

036 

 םישדח םיקחשמ הפלחה,הריכמל
 ,סקה :החתפנ אל םתפיטעש םיירוקמו
 ,תודעמה ימחול ,רחא םלוע ,רודנרוק
 לגדודכ ,הליהתה ימחול ,םילאה םעז
 רב דעלא .םיבר דועו תרייסה ,לופרביל

 .03-9649754 ,ןתנ
 1/0043 ךסמ + 386 5א בשחמ הריכמל
 ןנוכ + 4א1₪ ןורכיז ,לב דרקאפ תרצותמ

 יויו יויו יו תופרחה 8

 + רטסאלב דנואס + 80+40 א18 חישק
 בצמב לכה ,רבכע + קיטסיו'ג +-.תדלקמ
 .09-697968 ,ינלופ איגש ..ןיוצמ
 386 יבשחמל רקסוא קחשמה הריכמל
 ןר .ח"ש 55 לש עיתפמ ריחמב ,הלעמו
 .תבשב אל ,03-6357810 ,םלטא
 ריחמב הדלפה ירופיצ קחשמה הריכמל
 םיקחשמ דועו חיש 65 לש האיצמ
 ,09-445287 ףסא .ריחמ יצחב ןוסאגמל
 .צ"ההא

 :הזיראב םישדח םיקחשמ הריכמל
 ,תילוח ,ילימ תואקתפרה ,הירוטסה-הרפ
 תואקתפרה ,רטייפ טירטס ,וראל
 50 לש ריחמב םינולולבשהו תולוצמב
 .08-232864 ,רמוע .דחא לכ חיש
 ,דמדמ]5 תטלק + יוב םייג הריכמל
 ;זעוב .דבלב חיש 250-ב ,שרחכ
0-4 
 2 הקניא רוטילקת הריכמל
 ,זעוב .ח"ש 140-ב 0 0-0%1-ל
8-4 

 ,בדנ ,ורפ.רטסאלב רנואס הריפמל
3-7 

 היזיוולטל םטסיס רטסאמ הגס הריכמל
 + חדקא + םיקחשמ 10 + םטסיפיטילומ
 ,הקיבצ .דועו 3כ יפקשמ + קיטםיו'ג
6 
 לקיימ :םיירוקמ בשחמ יקחשמ הריכמל
 ,קיציא .דועו 4 טסווק סייפס ,ןדדו'ג
0-5 | 
 לש הלועמו שדח לגרודכ קחשמ הריפמל
 ,יאבג ןולא .ח"ש 50 - 'זארימ תרבח

0-2 

 תוידי 2 + םטסיט רטסאמ הגס הדיכמל
 .07-424881 ,ירוא .םיקחשמ + חדקא +
 לכ + םטסיפ רטסאמ הגס הרזכמל
 םיימינפ םיקחשמ ינש + תופסותה
 קחשמ הריכמל ףסונב .ח"ש 150-ב
 ,ריאמ .ח"ש 40-ב דיק ה'גנינ יוב םייגל
3-7 
 ,6 ססווק גניק , שימייב יליוו הריכמל
 ןושארה .סנו'ג הנאידניאו 2 םיפוקה יא
 תא לבקי תוחפל םיקחשמ 2 הנקיש
 ,ירוקמ ןומראמל תוחתפמה קחשמה
 .03-93019075 ,לבוי .םניחב
 חונ ריחמב סנוזמא קחשמה הריכמל
 ;03- 7 ,ןמרייז דעיחא .בוט בצמבו

 .10:00-18:00 תועשה ןיב ה-א םימי
 הזיראב םישדח םיקחשמ הריכמל
 ,5 סאה '% :תירבה תוצראמ תירוקמ
 םיקחשמ ןומה דועו לגרודכ יקחשמ 4
 .08-641153 ,ןדיע .הפלחהל םישדח
 ,6 יראל :בשחמ יקחשמ הפלחה/הריכמל
 םיס ,םיסוסאו ,םונאש 2 ,םיברדב סקמ
 ,לאירבג ,2 םיפוקה יא ,2000 יסיס
 לש ומוי ,2 הליפאב דדוב ,2 הקניא
 ,םימדה ןויגפ ,לעושה סוטיס ,לקיטנטה
 ,רלב ןב:,םירחא םיבר דועו םינילבוג
0-3 
 בצמב םישדחו םירוקמ םיקחשמ הריכמל
 וז ,וא א. 1ו! ,טבמוק לטרומ :ןיוצמ

 : = | = ו ב יו צב ומה. יי קח "| ומ. | " 4
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 ומופ| ישא תיוויווה שיווה ושווה וירו וולה ה ריו יי ורק יומה
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 ,יסוי .03-9225194 ,לבוי א.
1-5 
 הז) וגוה קחשמה ,שדח שרח ,הריכמל
 ,קירא .ח*ש 50-ב (םידליה ץורעמ
9-4 
 + ירוקמ 2.0 רטסאלב דנואס הריכמל
 20 סונוב + תוירוקמ תונכות + תורפס
 .09-954724 ,לג .םיקחשמ לש הגמ
 הגמלו םיסנ'גל םיקחשמ 30 הריכמל
 יזסנפ ,קינוס םיקחשמה :המגודל ,ביירד
 םיבוטו םיבר דועו סרופ גנינייש ,ראטס
 הלועמ בצמב םיקחשמה לכ .םירחא
 .06-360604 ,ןד .האיצמ ריחמבו
 ץראהמ םיירוקמ.םיקחשמ הריכמל
 םיקחשמל םיבר תונורתפ ןכו ל"ןחמו
 ,09-904560 ,ןהכ לאירא ,םינשיו םישדח
 ,16:00-20:00 תועשה ןיב
 םטסיס רטסאמ הגס יקחשמ הריכמל
 ,לייא ביבא .0אז תוכרעו
7-3 

 םייגל דוביח.+ יוב םייג הריכמל
 קחשמ + תוינזוא + ףסונ יוב
 תיינקל תורשפא שי .חזש 300-ב
 לפה ,דרפנב םיקחשמ דוע
 .תוארוה ללוכו תירוקמ הזיראב
 .03- 5338933 ,זריש
 ,386 לב דרקאפ בשחמ הריכמל
 ,הגמ 2 ןורכוז ,שדח אזו 3
 סם הגמ 150 ₪0 זפא
 ןנוב .תושרחח תונכותו .םיקחשמ
 לכ ,הנתמ הבכע + 1.4 ןנוכ + 2
 3,300 לש עותפמ ריחמב תאז
 :03-9322663 ,ץרפ ןבואר .ח"ש
 ערזו.5 יראל הפלחה/הריכמל
 ,ץהפ ןבואר .םיירוקמ ,לפואה
3 
 ימינפ 2400 םדומ הריכמל
 + סר וה אווככ מ תרצותמ
 ,השמ ,ח"ש-200 ,הזיראב תונכות
03-68 

 םושדח בשחמ יקחשמ הריכמל
 ףסונב .םיקיחצמ םיריחמב םינשיו
 ןמרכ םלועב הפיא קחשמה הריכמל
 ,לייא .(ה0-אוכא!-ל וגאיד-ןס
3 
 זק ד 5-601.0 :םיקחשמה הריכמל
 - טסומפד סא שו.ותו 1 ,ח"ש 90 -

 - האג ,ת"ש 90 - 1 הקניא ,ח"ש 0
 180 - אווז <> א1ה(ט>-ו חדש 0

 .04-766890 ,ןופלכ הכימ ,ח"ש
 השדח הידמיטלומ תכרע הריכמל
 ןכ ומכ .קיחצמ ריחמב ןיטולחל
 (-0-אוסא] יקחשמ הפלחה/הריכמל
 הקניא ,6 + 5.טסווק גניק :םיאבה
 חרואה ,טסלפוסוא ,םיינ לאירבג ,1 + 2
 לש ומוי.,ןמזב םידובא.,1 + 2 יעיבשה
 קחשמ'לכ םג הריכמל .דועו לקיטנטה
 םיקחשמה לכ ,םינוטילקת לע הרייס לש
 ;יבצ .תוארוה םיללוכו םיירוקמ
4-6 

 האובנה רענ קחשמב םיעוקת ווליצה *
 רוזענ.הרומתב .לוחה ןועש לש בלשב
 ,סקמו םס ,1,5,6 יראל ומכ םיקחשמב
 ,חקורהו ערה בוטה ,לקיטנטה לש ומוי
 ,םולשבא וא קרב .דעו ימאימב חצר
0-8 

 5 בלשב הרזע ךירצ !ףוחד !וליצה
 ןכומ .יוב םייגב טיבר ר'גורב (הנידס)
 ,לבוי .הרומתב םיטסווקב דוזעל
3-5 

 ךיא < 6 יראל קחשמב עוקת !וליצה
 סייפסב םג עוקת ?םילרנימ םימ םיגישמ
 הדעפמהש ירחא םיסָט ןא? - טפווק
 כוט[.[ג'ז-מ רדש םילבקמו תצצופתמ
 3 תיתרטשמ הריקחב:רוזעא הרומתב
 .09-925253 ,לייא ,דועו

 = םנו'ג הנאידניא קחשמב עוקת ווליצה. *
 הרומתב ,םיטנלטא לש הדוס תובקעב
 יריבאו 6 יראל ,ןמזב םידובאב רוזעא
 .03-5747697 ,רריע .םילאה
 - 1 םיפוקה יאב הרזעליקוקז ווליצה
 ,םות ?ףוקה שאה לא םיסנכנ ךיא
 .20:00 העש דע ,0
 1 םינילבוגב יל רוזעל ןכומש ימ ווליצה
 לטסירקהיתורעמ ,יומס ןכופב ול'דוזעא
 ,ידומ ,רועו 2 תיבב יתוא וחכש 1
3-7 
 קחשמב הרזעל קוקז !וליצה
 םישוע המ - [.גאטפ סט אמ

 םוסחמה תא םירבוש ךיא וא ,תורכמב
 לכב טעמכ רוזעא עישומל.?זהיטוקס לש
 .371316=04 ,יפס .טסווק

 םיניינוע מ
 ןוצרה קחשמה תא תונקל ןיינועמ

 ןוצרה םיקחשמב ופילחהל וא 2 המצועל
 הזיראב םלוכו םיגרואהו 1 המצועל
 .06-988547 ,ןהכ םעונ .ותירוקמ
 תינועבצ תספדמב שמתשהל ןיינועמ
 ,תימעק .בוט םוכס רובעב תיתוכיא

3 -09, 
 לש ומוי ;ומכ םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ
 ,שימייב יליוו ,רטיופ רפוס ,לקיטנטה
 .08-957447 ,ןורוא .םיבר דועו רקסוא
 לש קילדמו דיחי םיצירעמ ןודעומ חתפנ
 וב אוצמל ןתינ רשא םיבכוכ ןיב עסמ
 לוב חולשל אנ ףסונ עדימל .לכה
 ןודעומ - םיבכוכ ןיב עסמ :תבותכל
 ןולוח ,7072 .ד.ת ,ילארשיה םיצירעמה
2 
 ידרפ םיקחשמה תא ףילחהל ןיינועמ
 חוכ ,2 םיפוקה יא ,טקמו םאס ,שקראפ
 גניק םיקחשמה תרומת םיגרואהו ץחמה

 דוסהו 3 טסווק סילופ ,5 טסווק
 םיקחשמה לכ .דעה תורעיב לפאה
 .הלועמ בצמבו הזיראב םיירוקמ
 .09-494187 ,יבא

 םישדח םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ =
 ,הירא וא ןדיע .בשחמל
8-3 

 בשחמ יקחשמ תונקל ןיינועמ
 .06-333873 ,ןב .םיגוסה לוכמ
 ,זידו יבהוא םע בתכתהל ןיינועמ
 ירפס ,היססנפ ירפס ,םיבשחמ
 רפכ ,ולסב רורר .ד"ומו קחשמ
 .45920 ל"למ
 5 ססווק גניק תא ףילחהל ןיינועמ
 סנו'ג הנאידניא תרומת רוטילקתב
 םג ןתינ .רוטילקתב םיטנלטא -
 ,לג .םירחא םירוטילקת ףילחהל
9-4 
 תונורתפ םירכומ ו!םישאונה לכל
 רדיחמב םייק קחשמ לכל םייפוס
 ,ריפוא ,09-989322 ,דהוא .ילמס
9-7 

 :םיאבה םיקחשמב רוזעל ןיינועמ *
 סנו'ג הנאידניא ,1 ןמזב םידובא ,6 יראל
 ,לקיטנטה לש ומוי ,םיטנלטאה לרוגו
 ,03-5408483 ,לבוי .דועו סקמו םס
 .ו-א םימיב 0

 םידיקפ ה

 ₪ ינימ תצובק םיקהל םיניינועמ
 ,םות .הרדח רוזאב ,ןויסינב ךרוצ ןיא
0-0 
 הצובק םישפחמ םָינקחש ינשו מ"הש
 תובוחר רוזיאב םינקחש 4 דוע לש
 30 ןמציו ,רגרב לאנתנ :9-12 יאליגב
 .תובוחר /18 הריד
 םיכובמ ןודעומ םיקהל ןיינועמ םיהש
 ןודעומה .פ-12 יאליגל םינוקרדו
 םע םידלי םיפידע .רמוע בושייב .םייקתי
 ,ליג-רב ןורוד .ףסונ ם"השו ןויסינ
7-6 
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